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AndreA H. Hedeș
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Uităm, deseori, cine suntem și de unde venim. România
de astăzi există de la 1 Decembrie 1918, așadar are o
vechime de 103 ani. Despre un sistem de educație la

noi putem vorbi cam din 1820, adică de vreo 200 de ani. Pe ce
fond s-a coagulat acest sistem de educație? Vorbim de trei
teritorii aflate la confluența a trei imperii, teritorii în care puțina
cultură însemna câteva cărți în greaca veche. A fost nevoie de
secolul XIX, cu mișcările ce au remodelat Europa, pentru ca elita
românească să plece la studii în străinătate și să se întoarcă
acasă, nu cu competențe de genul„la gât cravatei cum se leagă
nodul”, ci cu idealuri și cu viziunea, instrumentele, capacitatea și
convingerea nestrămutată de a la pune în practică și de a
construi o cultură. Un efort ce pare naiv, supraomenesc și cu
minime șanse de reușită, dar care, în mod surprinzător, a fost
posibil. Noi suntem produsul acestui efort. Unul concertat, în
care s-a „muncit” împreună. La 1765 existau 250 de cărți în limba
română, majoritatea, cărți de sorginte religioasă. Se prefera
folosirea limbilor greacă și latină, deoarece acestea aveau bine
structurate gramatica, lexicul, etc. E o etapă prin care Europa
trecuse deja cu alte două sute de ani înaintea noastră: Shakespeare
își scria numele diferit atunci când semna, deoarece limba
engleză încă nu era„definitivată”, nu ajunsese încă la stadiul unei
limbi culte. Aceasta era situația și în Țările Române. Dacă încă nu
exista o limbă cultă românească, cum ar fi putut exista o gra-
matică, o literatură, dar înainte de acestea, un sistem de învă-
țământ? Elitelor românești li se datorează apariția unei gramatici,
a dicționarelor, a primelor noastre opere literare (mare parte încă
prezente în manualele noastre școlare), a cărților, a dascălilor
instruiți, a unei metodologii de predare, a primelor școli și a
creșterii unor noi generații de oameni care să înțeleagă cu
adevărat ce înseamnă să fii român. Sentimentele de apartenență,
de comuniune, de patrie au nevoie de un astfel de teren și de un
fundament intelectual, vorbim, să nu uităm, de secolul XIX. Astfel
norodul poate deveni neam. A fost vorba de un efort nobil de
elevare a poporului, de racordarea la mișcările mai mult sau mai
puțin subtile ce existau în Europa acelor timpuri, de imple-
mentarea lor, cu hotărâre, în spațiul autohton. Instruirea, edu-
carea reprezentau o șansă de a depăși condiția socială, de a
accede la mai bine, pentru prima dată, prin eforturi proprii.
Meritocrația, care începuse să se înfiripe/manifeste odată cu

idealurile ce au consacrat revoluția franceză, cu binecunoscuta
lozincă și cu accentul pe egalitate, ajungea și la noi. O mișcare
progresistă de care beneficiem și acum. Este, cum am spune
astăzi, a succes story. Datele exacte au fost preluate din„Cum s-a
născut școala românească” de pe canalul de youtube al lui Horia
Sârghi și din cărțile Despre fertilitatea erorilor. Imitație și inovație
în învățământul superior scrisă de Robert D. Reisz și Geneza
culturii române moderne. Instituțiile scrisului și dezvoltarea
identității naționale (1700-1900) de Alex Drace-Francis, și pe care,
pentru aprofundarea subiectului, vi le recomandăm. Adunând
toate aceste date, nu trebuie să privim realizările cu lejeritate,
dar nici cu nemulțumire și, cu atât mai puțin, având complexe
de inferioritate, ci cu bucurie și cu mândrie, căci ce înseamnă
două sute de ani la scara istoriei? Ceea ce s-a realizat este pur și
simplu un miracol.

Toate aceste eforturi au fost urmate, din nefericire, de cei
cincizeci de ani de dictatură care au reușit să distorsioneze o
cultură intrată pe un făgaș ascendent. Cum stau lucrurile astăzi?
Ce facem noi, urmașii celor ce au făcut posibil, acum două sute
de ani, acest miracol care este cultura română?

„Proiectul România Educată își propune să fie punctul de
pornire pentru tot ceea ce ar trebui să însemne un Proiect de
țară autentic. România Educată este proiectul generațiilor vii-
toare, fundamentul pe care să putem construi România urmă-
torilor 100 de ani. Un proiect de o asemenea importanță pentru
destinul unei națiuni trebuie să fie deschis către toți cei care vor
să contribuie, cu responsabilitate, pentru a face posibilă punerea
lui în practică”, aflăm de pe site-ul proiectului. Pe site-ul preșe-
dinției citim că România Educată este proiectul național inițiat
de Președintele României menit să susțină reașezarea societății
pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazate pe perfor-
manță, muncă, talent, onestitate și integritate. „Demersul a fost
proiectat către viitor, întreaga abordare încercând să răspundă
provocărilor următoarelor decenii.”

Așa să fie? E destul să ne îndreptăm atenția spre prima pagină
a revistei România literară – nava amiral a literaturii noastre –
pentru a citi, (16 iulie, nr. 30, 2021), Scrisoarea deschisă adresată de
către Președintele Uniunii Scriitorilor din România, domnul
Nicolae Manolescu, Președintelui României: „Domnule preșe-
dinte al României, v-am ascultat cu mare atenție zilele trecute
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vorbind despre proiectul România educată. Despre proiect, ne-ați
informat cu oarece timp în urmă. Abia acum însă aflu care sunt
ideile principale. (...)”. Se pare că, „cea mai amplă și de durată
consultare publică desfășurată până acum în domeniul politicilor
publice din educație”, (cum putem citi pe site-ul președinției) s-a
făcut cu experți aflați într-un con de discreție disonantă față de
ceea ce clamează proiectul. Demarat în 2016, este un proiect ale
cărui rezultate concrete sunt puțin vizibile. Afirmăm aceasta
bazându-ne pe nefericita experiență a României educate pe
Zoom într-un moment, cel pandemic, care a scos la iveală toate
punctele slabe ale sistemului nostru de învățământ. Dacă mai
avea cineva o urmă de îndoială sau de naivitate, acestea s-au
risipit odată cu rezultatele examenelor de evaluare națională și
de bacalaureat și de poziționarea școlii românești în ierarhia
europeană al performanțelor școlare. Dacă mergem mai departe,
învățământul universitar are tot mai puțini candidați și studenți,
iar absolvenții sunt, în general, nepregătiți pentru piața muncii
din România. De ce am început discuția referindu-ne la școală,
pentru că ea este baza educației, educația fiind, la rândul ei, baza
culturii. Altfel, ridicăm castele de nisip, construcții utopice, lipsite
de fundament. Or, cum spunea Nicolae Manolescu în scrisoarea
deschisă, „ca să fie educată, România trebuie să fie instruită.
Educația fără instruire este rodul operei comuniste de spălare a
creierului. Educarea tinerilor în spiritual valorilor naționale,
occidentale, democratice n-are nicio șansă în lipsa cunoașterii
profunde a acestor valori”.

Așa cum am văzut, „proiectul de țară” al înaintașilor noștri a
fost posibil datorită implicării elitelor. Este, așa cum am afirmat
de multe ori în editorialele noastre, un necesar proces„de sus în
jos”. O idee ce apare nu doar în gândirea chineză, simbolizată
prin tunetul ce deschide pământul, trezind totul la viață, urmat
de ploaia care, și în simbolistică și mitologia europeană, are
valențe fertilizatoare, dătătoare de viață. Dincolo de simbolisică
și parabolă, cu greu pot fi găsite exemple în care, de jos în sus, au
fost influențate și remodelate decisiv destine, cu importanță în
istorie. Întotdeauna acest gen de intervenții a ținut de vârfurile
societăților. Este o idée mai bine reprezentată în limba engleză în
care există ruler – cel care conduce dând legea, regula și subjects
– subiecții, supușii legii, regulei. Merită amintit faptul că, la modul
ideal, elitele nu sunt cei puțini care „sug sângele poporului”, ci
aceia care sunt luminați și care aduc lumina cunoașterii în
rândurile acestuia. Că nu trăim într-o societate ideală e ceva ușor
sesizabil. La noi vârfurile sunt băieții deștepți, baronii de toate

felurile, locali sau boieri ai minții, beizadelele și urmașii celor cu
grade, dar nedeconspirați, din trecutul regim, tinere dinastii cu
țeluri mari, dar nici unul legat de cultură și, implicit de viitorul
acestui popor. Astfel încât e firească întrebarea, cine să declan-
șeze, cu adevărat, acest proces fertil de regenerare a țării?„N-am
crezut niciodată în Marxism, dar o întrebare a lui Marx mi-a rămas
în minte: Cine-i educă pe educatori?”În timp ce alte state investesc
în instruire, educație, pentru a putea face apoi cercetare (în
sănătate, în tehnologie, în domeniul Inteligenței artificiale) noi
nu avem dascăli pregătiți (amintiți-vă rezultatele examenului de
titularizare din acest an). Rezultatele notabile sunt puține, insule
isolate într-un ocean de incompetență și indiferență. Dacă avem
medalii, olimpicii, fie ei la discipline din cadrul școlii, fie la înot,
sunt dintre cei care au reușit prin forțe proprii, prin susținerea și
implicarea totală a părinților și prin efortul, viziunea și chiar
managerierea personală a succesului. Statul și instituțiile sale
sunt prezenți la final, când totul a ieșit bine, pentru a le strânge
mâna și a face o fotografie care să adune like-uri (și înjurături) pe
Facebook. Acolo unde efortul nu este individual ori privat cu
extreme de rare excepții, datorate unui mentor cu totul ieșit din
comun, rezultatele nu sunt egale cu zero, ci coboară sub acesta.

Am avut prilejul de a face o călătorie, în scopuri culturale, în
Vietnam. Am vizitat acolo Templul Literaturii, construit acum o
mie de ani. Nu este o ruină, nu este o construcție aflată în para-
gină, nici un muzeu, ci o instituție vie, îndrăgită și respectată.
Statuile celor mai de seamă reprezentanți ai culturii vietnameze,
stele ale oamenilor care au marcat trecutul cultural al țării sunt
vizitate cu venerație. Studenții vin și astăzi acolo pentru a se
reculege înaintea examenelor.

Noi nu avem nici măcar în inimă un templu pentru cei care au
făcut limba română. Limbă română care, pentru mulți, nu mai
este patria lor, ci un ținut în care se împleticesc debusolați. Se
uită faptul că „Limba română este principalul bun național,
începutul și sfârșitul a toate”, așa cum afirma Nicoale Manolescu
în încheierea scrisorii deschise. Și oricât am căuta un final
optimist ori măcar puțin mai luminos, nu putem găsi. Astăzi pare
că nu vom reuși nimic împreună, prin noi înșine, ci insular, fiecare
pentru sine. � � �

Vietnam -
Templul

Literaturii
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Educarea educatorilor
HoriA GârbeA

� � �

A u trecut 33 de ani, mulți și puțini, după memorabila
replică, de cînd mi-am început cariera didactică, puțin
înainte de revoluția din 1989. Am considerat că am vo-

cație în acest domeniu și am perseverat și după 1990, cînd în fața
unui tînăr inginer constructor se deschideau perspective interesante,
mai ales din punct de vedere material. Nu mi-am făcut o firmă de
proiectare, cu atît mai puțin una de execuție în domeniul meu. M-au
interesat mai mult acumularea de cunoștințe teoretice și trans-
miterea lor mai departe, într-un mod pe care-l consider și acum cel
mai bun mijloc de autoperfecționare și menținere în actualitatea
unei profesiuni. Dictonul meu preferat, pe care îl pun pe prima pa-
gină a oricărui curs pe care îl elaborez, a fost și rămîne: Docendo
discimus.

Magistrul meu din facultate și din anii de după, pe care l-am
urmat în predarea unor discipline din aria mecanicii construcțiilor,
era un om nu numai instruit, ci și unul educat. Din fericire, am mai
avut profesori din această categorie. Instruirea presupune infor-
mație, deprinderi și abilități practice (de calcul ingineresc în cazul
nostru), manevrarea cu îndemînare și precizie a unor tehnici auxi-
liare absolut necesare (de exemplu utilizarea calculatoarelor, a unei
aparaturi dedicate domeniului și desenul, în ceea ce ne privește).
Dar mai presus se află educația, în sensul cel mai larg. Doar ea per-
mite unui specialist, oricît de bine informat, accesul la filosofia dis-
ciplinei sale, punerea ei în relație cu alte domenii, unele nu tocmai
apropiate. Înțelegerea unei ramuri tehnice sau de altă natură pre-
supune că ea este o parte dintr-un întreg sistem și o parte a lumii ca
totalitate.

Discuțiile recente despre educație și despre programul intitulat –
nefericit cred eu – România educată (pentru că nu se cuvine anga-
jarea numelui țării într-un proiect al cărui succes e nesigur) aduc în
actualitate acest binom: instruire și educație. Scrisoarea deschisă
adresată președintelui României de academicianul Nicolae Mano-
lescu, președintele Uniunii Scriitorilor din România, afirmă între al-
tele, cu cea mai mare îndreptățire, că nu există educație fără instruire.
O concepție globală armonioasă nu se poate face în gol, neînte-
meiată pe informație, pe stăpînirea unui domeniu precis, fie el me-
dicină, inginerie, drept, economie. Dar invers, instrucțiunea simplă,
duce lucrurile doar pînă la un anumit nivel, în cadrul respectivului
domeniu. Numai educația complexă integrează individul într-o lume
în care există și alte lucruri. Iar educația, cum iarăși afirmă scrisoarea
deschisă la care m-am referit, nu se poate face fără educatori care
trebuie să fie la rîndul lor educați (deci și instruiți), dar să aibă și vo-
cația de a forma personalități, nu tehnicieni. Aceasta e diferența între
instructor (de înot, de conducere auto, de dans) și educator, adică de
profesor.

Tot în scrisoarea profesorului Nicolae Manolescu, personalitate
cu peste o jumătate de veac de experiență în învățămîntul superior
– față de care cei care-și numără cei 33 de ani, ca mine, fac figură de
juniori – se face distincția între „experți în educație” și profesori. Am
observat și eu că nu pot exista „experți în educație”, așa, în general.
Educația presupune mai întîi cunoașterea și exercitarea unei disci-
pline. Altfel, acești experți sînt exact în situația activiștilor comuniști

de odinioară, care-și dădeau cu părerea despre toate domeniile, fără
a fi școliți în niciunul. Li se spunea și „lucrători cu gura”. Această specie
trebuia să dispară peste noapte, chiar în noaptea de 21 spre 22 de-
cembrie 1989. Dar nu numai că nu s-a stins, a proliferat și a inundat
domeniul educației, ca o specie de insecte insensibilă la orice zacher-
lină, ba chiar părînd că otrava de gîndaci constituie hrana ei cea mai
nutritivă.

Pentru a-și justifica existența, de nimic justificată altfel, această
cohortă de educatori neinstruiți desfac și refac în permanență pro-
gramele analitice, planurile de învățămînt, metodologiile de concurs,
chiar și calendarul școlar, punînd cubulețele altfel, ca într-un cub
Rubik, dar care are fațete de culori diferite încît, oricum ar fi potrivite,
nu pot forma o față de o culoare unică. Se scoate istoria, ba nu, se
comasează cu geografia, se lipește matematica de biologie, se in-
troduce latina, dar cu noțiuni care nu s-au predat înainte nici la gra-
matica limbii române, se înlocuiesc textele literare clasicizate cu
articole agramate din ziare. Analiza literară se înlocuiește cu un fel de
dezbatere morală, dacă personajele au făcut bine sau rău. Are
Vitoria Lipan îndreptățire etico-juridică să-i persecute pe ucigașii lui
Nechifor? Este corect față de drepturile animalelor să-și asmută
dulăul asupra bănuiților? Ce sancțiune s-ar potrivi Smarandei
Creangă pentru că își numește incorect copiii „poghibale spurcate” și
bietele feline casnice „lighioaie”. Și așa mai departe, într-un crescendo
absurd.

La fel ca activiștii partidului comunist de tristă memorie, „ex-
perții” sînt mereu foarte ocupați, fără a se ocupa de nimic. Mai ales
nu se ocupă de propria instruire într-un domeniu precis, definibil,
pentru ca de la aceasta instruire să facă pasul spre educație.

Am asistat și eu, fără a putea interveni eficient, la felul în care
cursurile pe care le predam sau le știam predate de colegi apăreau și
dispăreau, își măreau sau micșorau numărul de ore, se permutau
între semestre și ani de studii, își schimbau denumirile, își redefineau
formal mizele, aleatoriu și aberant. Faptul acesta doar dădea de
lucru unor persoane care, dacă erau meștere în ceva, erau tocmai în
asemenea malaxări de forme în care fondul nu intra.

La fel, punctajele de evaluare sînt concepute pentru a promova
anume asemenea persoane, la care forma primează. Punctele, chiar
și pentru cărțile elaborate și editate, se acordă pe numărul de pagini,
indiferent ce conțin acele pagini. Iar activitățile administrative sînt
punctate mult mai gras decît manualele și îndrumătoarele, dar sigur
infinit mai mult decît activitatea didactică – instruirea și, la nivel su-
perior, educarea beneficiarilor învățămîntului: elevii și studenții.

Toate acestea contribuie la ceea ce profesorul Nicolae Mano-
lescu numea „declinul inexorabil al școlii românești”. De la subiectele
inadecvate, vagi, sau indecent de ușoare, ce nu permit departajare,
de la examenele de evaluare națională și BAC, la tezele de licență
jalnic preluate de pe internet, totul îndreptățește, din nefericire, pe-
simismul și calificativul „inexorabil”. Ce mai pot face profesorii cu
conștiință este să urmeze îndemnul lui Seneca și să învețe ei înșiși
mereu, învățîndu-i pe alții, cît îmburuienarea școlii cu „experți” îi mai
lasă.

Docendo discimus - Lucius Aenneus Seneca
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Gheorghe Grigurcu

Oglinda: un act de mimetism al anorga-
nicului în raport cu organicul.

� � �

Uriașul avantaj al necunoscutului care
nu-și asumă nici o răspundere.

� � �

Incorectitudinea scrisului, provocîndu-i
lui Montherlant o oroare fiziologică: „Unul
care nu folosește punctuația îmi dă o senza-
ție de dezgust fizic, ca și cum ar fi vomitat pe
costum”.

� � �

Scriptor: existența sa autentică, cea spe-
culară.

� � �

„Ciudata, tainica, poate primejdioasa,
poate mîntuitoarea alinare a scrisului: sari
deodată afară din șirul asasinilor, poți să ob-
servi faptele. Observîndu-le, îți construiești
astfel o formă superioară de observație, o
formă mai înaltă, nu una mai pătrunzătoare,
și cu cît este mai înaltă, cu atît e mai de ne-
atins pentru cei din «șirul» de aici, cu atît mai
puțin depinde de orice altceva, cu atît e mai
supusă legilor propriei mișcări, cu atît mai
imprevizibilă, mai aducătoare de bucurie, ur-
cînd tot mai sus, spre înalturi” (Kafka).

� � �

Opera ca rezultat al unei confuzii fe-
cunde?„Opera dăinuie atîta timp cît este în
stare să pară cu totul alta decît a făcut-o au-
torul ei” (Valéry).

� � �

Lucruri care se apropie atît de mult de
vis, încît se contopesc cu visul, apoi, după un
timp, ingrate, se despart.

� � �

Surpriza: un spasm al timpului tău lăun-
tric.

� � �

Scriptor. Spontaneitățile scriiturii, do-
vadă a faptului că, la rîndul său, stilul visează.

� � �

„Pélleas și Mélisande, muzică de Claude
Debussy. O plictiseală amarnică, și cum să nu
rîzi de asemenea puerilități: soțul arătînd
spre nevastă: «Pentru mine n-are nici o im-

portanță!» Totul este o conversație cîntată.
Aștept o rimă care nu vine niciodată. Și suc-
cesiunea aceea de note. Este zgomotul vîn-
tului. Prefer vîntul. De altfel, poate fi tot atît
de bine și-o poartă de hambar care scîrțîie și
bate. Niște femei spun: «Sunt emoționată:
ajunge». Nu! e vorba de calitatea emoției, și,
de vreme ce nu simt nimic, sunt foarte încli-
nat să cred că simțiți aiurea” (Jules Renard).

� � �

Îl îndemn pe amicul A. D., în urma cîtorva
mărturisiri pe care mi le-a făcut: după o viață
nescutită de umilințe, singura ta șansă e să-ți
reciclezi umilințele în așa fel încît ele să de-
vină un produs comestibil pentru spirit.

� � �

A. E.: „Recunoaște, încercînd a-l consilia
pe Celălalt, nu ai măcar nițel satisfacția unei
autoidealizări?”

� � �

Uneori așterni ca-n transă cîteva rînduri
pe care nu le iei în seamă, le uiți. Cînd, după
o vreme, le recitești, ai surpriza de-a constata
că aparțin unui Celălalt izvorît din tine, de-o
autenticitate care însă îți aparține. Îți amin-
tești, admirativ, de Fernando Pessoa…

� � �

Ger. Îngheață pînă și lacrimile.
� � �

„E nevoie de mari posibilități ale minții și
ale inimii ca să prețuim sinceritatea cînd ne
rănește, sau s-o folosim fără să jignească: pu-
țini oameni sunt destul de înzestrați ca să su-
porte adevărul și ca să-l spună” (Vauvenar-
gues).

� � �

Senectute. Elanul ți se datora faptului că
în transparența unui vis întrezăreai un alt vis.
Acum, îi urmează prea adesea vidul.

� � �

Atenție! Defectele de caracter ale unei
persoane asupra căreia aveai impresia că
n-are defecte de caracter sunt cele mai pri-
mejdioase.

� � �

„În 1942, Charles Pearce, redactorul sec-
țiunii de poezie a revistei New Yorker, a refu-

zat publicarea unui poem scris de un emi-
grant rus, poem inspirat de eroul de benzi
desenate Superman, pe motiv că n-ar fi fost
pe placul cititorilor. Redescoperit însă recent,
poemul a fost publicat în 2021, cu mare mîn-
drie, în suplimentul literar al ziarului Times.
Emigrantul rus era Vladimir Nabokov” (Di-
lema veche, 2021).

� � �

În ființa unui autor are loc un duel între
ipostaza sa umană și ipostaza sa textuală.
Victoria poate fi, alternativ ori definitiv, a
uneia sau a celeilalte, dar atît existențialul, cît
și creația sa devin dependente de această
confruntare.

� � �

Scriptor. Anevoie de contrazis grație
locurilor comune de care fără excepție face
uz.

� � �

„Emoționant! Doctorul veterinar Patta-
rapol Maneeson a fost emoționat pînă la la-
crimi cînd s-a trezit lîngă el cu masculul de
31 de ani Plai Thang, care i-a întins trompa
prietenos. Elefantul și-a amintit că în 2009 a
fost tratat de Maneeson de tripanosomiază,
o boală africană care afectează oamenii și
animalele, provocîndu-le o somnolență care
le poate fi fatală. Maneeson se plimba în zo-
nele împădurite din Rayong, Thailanda, cînd
a auzit un foșnet de vegetație în spatele lui și
apoi s-a trezit că Plai Thang îi întinde priete-
nos trompa în semn de salut. Scena a fost
surprinsă pe camera video și imaginile au
făcut înconjurul planetei” (Click, 2021).

� � �

Vanitatea sau patetismul unei culori prea
intense? Posibil și una și alta, dintr-un foc.

� � �

Vîrstnicul se străduiește a-și adapta la
sine propriul trecut, extravagant. Uneori are
senzația reușitei.

� � �

Scriptor. Expresia clamoroasă e manifes-
tarea sa formală. Dar „fondul”? Aceeași cla-
moare.

„Vechimeamitizeaz[ în diverse grade”
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� � �

„Luciditatea noastră critică încearcă să
degusteze o poezie printr-o asiduă urmă-
rire și printr-o operație de dezvelire cu in-
tenții hotărîte de epuizare. Poezia se refu-
giază de obicei în noi tenebre, de unde va
continua să cheme și să se opună. Critica –
ce curios lucru! – deși purtată de-o sete
foarte bărbătească, nu se va declara satis-
făcută decît întîmpinînd un ultim refuz. Dar
am istovit oare printr-o atare circumscriere
procesul ce are loc între critică și poezie?
Încă nu. Căci satisfacția criticii nu e deplină
decît cu condiția ca ultimul refuz ce i-l pune
în față poezia să fie – echivoc. Cu aceasta,
firește, procesul nu se stinge, ci se redes-
chide” (Blaga).

� � �

Senectute. Își pune întrebări din ce în ce
mai naive nu pentru a aborda mai aplicat
lumea, ci pentru a-și controla capacitatea
naivității care a supraviețuit în ființă.

� � �

A te considera rău dotat în relațiile cu
lumea nu înseamnă a face jocul lumii. A fi
pururi satisfăcut de tine înseamnă a i te su-
bordona necondiționat.

� � �

Moment negru. După o durere, după
încă una și încă una, intervine în fața celei
prezente – de ce, Doamne? – un culpabil
procent de ușurare. Te simți aidoma unui
asasin în serie care își săvîrșește fiecare nouă
crimă tot mai impasibil.

� � �

„Pentru ca gloria să te bucure într-ade-
văr ar trebui să învie morții, cei bătrîni să în-
tinerească și cei de departe să-ți fie aproape.
Noi o visasem într-un grup intim, între chi-
puri familiare care pentru noi erau lumea, și
am vrea să vedem, acum cînd am crescut, re-
flectarea faptelor și vorbelor noastre, pe
acele chipuri. Au dispărut, s-au risipit, au
murit. Nu se vor mai întoarce niciodată. Și
atunci căutăm în jur disperați, căutăm să re-
facem grupul, căutăm să refacem mica lume
care ne ignora, dar ne iubea și care trebuia
să fie uimită de noi. Dar nu mai este”(Cesare
Pavese).

� � �

Durerea ființei apropiate pe care nu o
împărtășești, te descalifică. Asum-o, tră-
iește-o ca pe propria-ți durere.

� � �

La pierderea unei ființe dragi, sufletul se
răzvrătește aidoma pămîntului profund răs-
colit ori a mării bîntuite de furtună. După un
timp își recapătă aparent înfățișarea pacifică,
dar sub suprafețele plane stăruie zăcămîntul
sacral al iubirii dureroase de care ai avut
parte.

� � �

„A îmbătrîni înseamnă a trece de la pa-
siune la compasiune”(Camus).

� � �

Senectutea. De acum înainte o ches-
tiune de viață sau de moarte precum un
duel. Fără să-ți poți alege arma și martorii.

� � �

Saturat de soluții, cu pofta sporită a în-
trebărilor.

� � �

Vechimea mitizează în diverse grade
ceea ce s-a petrecut. Pare a fi insuflată de o
nostalgie a mîntuirii. Putem vorbi nu numai
de amintirea personală, ci și de una istorică,
ambele avînd aceeași tendință, precum o
metanoia.

� � �

„Liderii din secolul XX, de exemplu Hitler,
și-au adunat cunoștințele exclusiv din bro-
șuri de popularizare, ceea ce explică nevero-
simila învălmășeală din mintea lor. Știința
vulgarizată se caracterizează prin faptul că
oferă senzația că totul este înțeles și explicat.
Ea reamintește de sistemul punților cons-
truite deasupra prăpăstiilor. Poți merge cu
curaj înainte pe aceste punți, căpătînd iluzia
că nu există nici o prăpastie. Nu ai voie să te
uiți în prăpastie, ceea ce, din păcate, nu
schimbul faptul că ea există. Materialismul
dialectic în variantă rusească nu este nimic
altceva decît vulgarizarea științei ridicată la
pătrat”(Czeslaw Milosz).

� � �

Scriptor la senectute. Caută ingeniozități
cum un paratrăsnet în fața furtunii thanatice
care se apropie.

� � �

Scriptor. Nu mai contează nimic în afară
de ceea ce se poate trece în text. Pavăză
deopotrivă în fața lumii și a sa însuși.

� � �

„Dintre toate virtuțile, modestia este cel
mai greu de atins; nimic nu dispare mai greu
ca dorința de a avea păreri bune despre noi”
(T. S. Eliot).

� � �

A.E.: „Ady Endre scria: «Atîtea femei și
toate-ale altora». Îmi iau cutezanța a-l para-
fraza: atîtea morți și toate ale altora. Scena se
golește, dar tu rămîi încă fixat în spectacol”.

� � �

Moment negru. Două simțăminte dure-
roase venind acum din direcții opuse, con-
curîndu-se în chip atît de neloial. Nu con-
tează neapărat care sunt acestea…

� � �

Moment negru. A-ți trăi durerea pînă-n
afund, din spirit de consecvență.

� � �

„Un os preistoric de acum 100.000 de ani

ar putea să fi scos la iveală cea mai veche do-
vadă a folosirii simbolurilor de către om,
spun arheologi din Israel. Pe un os de vită săl-
batică au fost descoperite șase linii făcute de
oamenii preistorici care ar putea avea o sem-
nificație simbolică. Osul a fost descoperit în
regiunea Ramle, din centrul Israelului, într-un
sit care a scos la iveală și alte lucruri, locul
fiind probabil un punct de întîlnire sau o ta-
bără a oamenilor care au trăit acum peste
100 de milenii. Se poate presupune că ei se
adunau acolo pentru a tranșa și împărți ce
vînaseră, iar osul în cauză ar aparține unei
specii de vită sălbatică ce nu mai există în
prezent. Chiar dacă este imposibil de spus ce
era cu acele linii, întrebarea rămîne: cînd au
fost primii oameni capabili de exprimări de
natură artistică?”(Dilema veche, 2021).

� � �

Egoismul său izbindu-mă în obraz cum
un jet de apă rece, atît de reconfortant.

� � �

Tinerețea visului conținînd frecvent o
notă de cruzime. Copiii se joacă de-a războ-
iul, iar adolescenții, chipurile, se îmbarcă pe
vase ce pleacă în depărtări sălbatice, do-
rindu-se lupi de mare…

� � �

Spionat de propriul său trecut.
� � �

Senectute. Tristețea unei clarități tîrzii,
inutile. Echidistanța sa față de elementele
contradictorii ale sufletului, egală cu o morti-
ficare.

� � �

Se vorbește de „culmi” ale lenei, vitezei,
lăcomiei etc. „Culmea” totalitarismului ar fi
acel secret despre care vorbește George
Orwell, pe care, deținîndu-l, îl ascunzi pînă și
de tine însuți.

� � �

„La indienii din Nordul canadian, cînd
bate ceasul morții, umbra și sufletul, dis-
tincte între ele, se despart amîndouă de ca-
davru. În timp ce sufletul se duce în împă-
răția lupului, la Vest, umbra rămîne în apro-
pierea mormîntului. Ea este aceea care men-
ține relațiile cu cei vii și deci ei îi sunt desti-
nate ofrandele depuse pe morminte. Sufle-
tul se poate întoarce și, unindu-se cu umbra,
constituie o nouă ființă; oamenii astfel năs-
cuți a doua oară visează uneori despre viața
lor anterioară. Într-un mare număr de graiuri
indiene din America de Sud, același cuvînt
înseamnă umbră, suflet, imagine”(Jean Che-
valier, Alain Geerbrant).

� � �

Îndoiala e gravă, doar certitudinea își
permite să se joace cu sine însăși.

� � �

Scriptorul: un trouble- fête prin forța lu-
crurilor.
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Aceeaşi chestie

Să ies
Să-mi fac numărul
Să bifez

Doamne, visez să fiu un titirez pe care, când se-opreşte pe-o rână,
Sfânta Dumitale mână să-l ia şi să-i mai dea o-nşurubare
şi, ca-ntr-o uşurare de moment,
să mă învârt o vreme
nici prea-prea, nici foarte lent
şi tot aşa – până când, ajuns la marginea mesei de joc, să cad
pe ciment, ori pe carpeta de lână
şi, harşti! Marea Pisică Ştirbă să mă apuce-n gheare
ca pe un şoricel necugetat şi să mă-mbuce
c-o oarecare scârbă
şi şi cu un fel de înduioşare

Iar mie să nu îmi mai pese defel.

mă vedeam din când în când

Mă vedeam din când în când cu bătrâna mea soacră
Ea murise, acum era o femeie mică la trup ca un extraterestru
cu pielea alburie fără nicio cută
Nu ştiam niciodată ce trebuia să fac, parcă să o scot
din ţarcul unde fusese închisă
dar ea lăcrima, îmi mulţumea neîncetat.
De jur-împrejur lichidul tot mai vâscos al Pleonasmului
ne scălda nici rece, nici fierbinte
Eram căzuţi aşa în dizgraţie şi dânsa îmi şoptea din când în când
„Asta e cea dintâi singurătate – să nu te simţi folositor nimănui“
Da, da, asta suntem, nişte terorişti modificaţi genetic
Şi, da, da, imediat Organizaţia a anunţat deja înlocuitorii noştri
Acum, după ce am ajuns cu bine şi sub acoperire în Rezervaţie

șipot

aș zice că plouă mulțumitor
n-am cui zice
doar mormăi în sine-mi sub nor

șipotul ploii e bun
auzului meu plin de plăgi
și țicneli

n-am cui să spun
doar mormăi în sine-mi
cu poticneli

sub mineralele plăci

(bine că sunt curajos)

Ai dispărut ca o mireasă furată la nuntă
E goală foaia – și galbenă stins

Ce mă tot îndemni muțește să înțeleg
că trebuie să te las să-ți faci treaba
să-l slujești pe bărbatul ăsta tânăr
Ce naiba?! Nu pricepi? O faci dinandins?
Lasă acuma, ne vedem mai târziu
n-o să fie degeaba

Femeie, nu-i vezi spatele pătrățos cât dulapul
Nu-i vezi nasul vânăt ca napul
Nu vezi că-i hidos în toată carnea lui și-n fitece os?

Bine că ești tu viu
Hai, scapă de-aici, fugi, ne vedem mai târziu

Ca-n filmele cu pompieri
cuprind în brațe bara metalică și lucioasă
Alunec în jos
(bine că sunt curajos)
Ajung în încăperea rece din subteran
în ziua de ieri viitoare
și-acolo peste zăpezi învechite de mai an
mă aștepți
să reluăm convorbirea de mai sus
rămasă în coada de pește a ultimei pete din soare

tu vrei

Tu vrei să prinzi o păpădie-n rime?
Dar asta e o culme de răbdare
din partea păpădiei călătoare
prin cerurile ce-n a lor desime

de viespi în aur doar ademenesc
–făcându-le un turbion de sare –
seminţele-i ca nişte puncte care
dau sens ascuns limbajului ceresc.

De asta nu e bine să faci rime –
Mai bine taci mereu cu descăpăţânare
sau cel puţin vorbeşte ca și cum

ai fi o păpădie chiar acum
în volbura de viespi suicidare –
departe de blândeţe şi cruzime!

Ioan Moldovan
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Ioan Es. Pop
era cât pe ce să inventez o limbă nouă,
dar cantitatea de durere nu mi-a fost de ajuns.
așa că am coborât stâna, cu tot cu turmele, la poale,
precum fac toți păstorii toamna cu turmele lor.

deși soarele frigea, noaptea dârdâiam sub blană de oaie
ca nou-născutul înfășat într-o batistă udă.
revelațiile de atunci și-au frecat degeaba spinarea de steaua polară
ca iasca de cremene: nicio scânteie n-a scăpărat.

pe mici suprafețe, totuși, iarba s-a înnegrit, adusă de spate,
dar poate și din cauza oilor, care n-aveau habar de colosala lor putere.
o sută de zile, n-am mai suit la stânile de pe vârfuri,
timp în care am tăiat treizeci de berbeci,
pentru mine și însoțitori.

acum, dac-ar fi să le duc pe celelalte la casele lor,
stăpânii m-ar sminti în bătaie.
dacă aș urca înapoi, lupii mi-ar mânca turma toată.
iar felul meu de a vorbi l-ar face pe Cratylos să râdă de toată
strădania mea de a inventa
limba cu care i-aș fi vrăjit chiar și pe morocănoșii cretani.
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Liviu Ioan Stoiciu
Aceeași structură

Sunt forțe egale, care se anulează în el reciproc, nu-l
mai pot urni din loc, întâi a fost
într-un ciclu de foc, toată copilăria și adolescența, apoi
într-un ciclu de pământ, cât a fost tânăr,
și într-un ciclu de aer, cât a fost matur, iar acum... Acum
a intrat într-un ciclu de apă.
Și gata. Corpul

lui a păstrat de-a lungul vieții aceeași structură
moleculară – mult n-o să mai dureze,
nu? Suferința i se va topi și va avea într-o zi pulsul
Universului... Stă

încremenit pe marginea drumului, la o masă, bate
ritmul, își continuă desfășurarea,
a crescut enorm în ochii lui azi, de fapt, după ce ieri
a scăzut până ce s-a pierdut din vedere:
s-a umflat cât un nour de ploaie, venind în propria lui
întâmpinare – știe că mâine ar
putea să se usuce și că, dacă s-ar întâmpla una ca asta, ar
striga: băiete, mai vreau o halbă!

Bâjbâie

În mărinimia sa, a tras o dâră de recunoaștere – dacă
se pierde în zare, își pierde
orice rost și trebuie să se întoarcă... În definitiv, cine
e el? Nu se ajunge prin el în Rai, e
clar. Ascultă atent slujba, cu ochii pe pereții bisericii
din secolul XVIII – până i se cuibărește în
suflet îndoiala că merită atâta efort. E într-o stare mai
rea decât a firului de iarbă. Știe că în altă
parte trebuie să caute logica evenimentelor lui personale,
dar nu știe exact unde. Bâjbâie – de nu mai
ține minte câți ani. Sau poate că, într-adevăr, nimic n-are
o logică pe pământ, în afara
cuvintelor lui Dumnezeu, rostite sau nerostite, gândite
numai sau în curs de gândire.
Poate că i-ar fi mai bine dacă nu s-ar exprima
logic. Nu degeaba lumea crede că numai nebunii sunt mereu
fericiți... Sărut mâna, părinte. Dumnezeu
să te binecuvânteze, fiule,
cine te-a rătăcit pe la Mănăstirea Sitaru? Am venit să-mi
aprind o lumânare și aici.

Același amestec

Nu mai are o țintă, merge în sus și în jos la întâmplare,
fiindcă nu-și mai dorește nimic – e bine, e

rău că a ajuns în această situație? Nu știe dacă ar vrea
să mai aibă o țintă, știe numai că ar vrea
să mai fie plecat puțin de acasă, sperând să suporte mai
ușor ce urmează. Nu mai simte nimic
special, nu mai există un motiv, degeaba se concentrează,
drumurile lui au luat-o și așa razna, n-are
rost să-și mai bată capul, și-a trăit traiul, și-a mâncat
mălaiul, e rândul altuia, a abandonat toate
luptele, reînviind sentimentul zădărniciei... Dacă așa stau
lucrurile, vino cu mine! Te rog, nu-ți vreau
răul, sunt acumulări electromagnetice aici în exces, care
te influențează negativ. Bună ziua,

ce frumoasă e păunița albă, sau e păun? O urmărește,
ciugulește printre pietre, în mintea lui o
completează cu un înger-îngerașul-meu, are același
model de pene lungi și aceeași ținută.
Ai văzut vreodată un înger? Nu, îl văd pictat la biserică,
trebuie să ai puterea revelației să-l vezi și
eu n-o am, trebuie să ai inima curată și sufletul bun,
trebuie să... Face a lehamite. E același
amestec de durere și singurătate la mijloc: el îl apasă
dinlăuntru, degeaba încearcă să-și distragă
atenția în fiecare zi, să facă față.

Astăzi, nu

Sună până i se apleacă – pe telefonul fix și pe mobil,
la sonerie, la interfon, bate în ușă, aruncă
în geam cu pietricele, îl caută pe internet. Nu e acasă. Dar
unde naiba e? N-a fost văzut de nimeni. Adio
și n-am cuvinte! A uitat cheia la el. Nu-i vine să creadă,
totuși: a doua zi o ia de la capăt, sună, bate,
trimite e-mailuri. Degeaba, dacă
a trecut moartea pe aici, înaintea ei, a încurcat-o... Astăzi,
nu! Nu e bine să înșiri mărgelele pe ață, nici
să-ți împletești părul. E superstițioasă de mică. Nu știe
ce a apucat-o dintr-odată, de câteva zile
numai asta face, a căpiat. Plânge din nimic. O năpădesc
valuri de căldură, de la stomac înspre creier:
„parcă mă strânge cineva de gât!” O fi el, dacă a dat
colțul. Nu se poate, aș fi simțit,
poate și-a luat câmpii... Unde ești, iubirea mea? Ce
faci? De ce nu-mi răspunzi? Își

amintește, în sfârșit, ce i-a spus el, în caz că ajunge la
ananghie: să-și rotească ghiulul pe deget. E
un ghiul de aur, cu inițialele lui. Îl rotește, a dat primele
semne. Îl aude:

mă trezeam și nu vedeam și nu auzeam nimic, habar
nu aveam că mai sunt. M-ai căutat?
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Tustreiul
mirceA mutHu

Numeroase florilegii literare, dar şi plastice, tradiționale
sau moderne, de asemenea ample comentarii specia-
lizate ori eseistice îmbogăţesc periodic discursul de

continuă re-legitimare, care este Estetica teologică în sensibili-
tatea contemporană, caracterizabilă prin dramatice schimbări
de paradigmă. La acest proces contribuie din plin ficţionalitatea
auctorială din varii perioade, fie pe cale narativă, vizuală, com-
ponistică sau dramatică. În consecinţă, selectez, pentru o ilus-

trare mai aplicată,„transfigurarea”(Arthur Danto) de excepţie din
literatura română contemporană cu punctul de plecare în repe-
rul artistic şi dogmatic situat în „polul plus” al creştinismului ră-
săritean, reprezentat de icoana Sfînta Treime (1410) a rusului
Andrei Rubliov, ucenic al lui Teofan Grecul. Este vorba și de Tus-
treiul, povestirea antologică a lui Valeriu Bartolomeu Anania ce
trimite, concomitent, atît la tema biblică cunoscută sub titlul„Fi-
loxenia lui Avraam” din Geneza 8, cît şi la lucrarea în frescă de la
mănăstirea Surpatele (1706), ambele avînd drept fundal capo-
dopera iconografului Rubliov.

Din analiza pe care i-am consacrat-o odinioară extrag doar
observaţia concluzivă că urzeala istorisirii prelatului și scriitoru-
lui este alcătuită din patru momente epice. Acestea, însumate
prin lectură, constituie o veritabilă iniţiere în teologia icoanei.
Mai mult, textul propriu-zis propune, la modul ekphrastic, nu mai
puțin de cele patru forme de lectură, pe care le subînţelege, de
altfel, şi Biblia: cea literală (aici, ficţional vorbind, este plasarea
geografică, de habitat, vestimentaţie ş.a., în acord cu un presupus
mimesis de factură aristotelică; alegorică (legată de raportul din-
tre reprezentare şi semnificare, cu exemplificarea deosebirii dintre
icoana sacră şi cea laică); simbolică (pivotînd în jurul răspunsuri-
lor la întrebarea lui Evdokimov, dacă poate fi stabilită identitatea
celor trei persoane venite în ospeţie la casa lui Avraam); însfîrșit,
anagogică (aceasta implicînd proba despre„veşnicia ce nu se lasă
descoperită decît dacă o pui în mişcare”.1 Ca și la Rubliov „dru-
mețul din mijloc avea/stiharul/în albastru” dar, odată așezați la
masă, straiele dobîndesc aceeași culoare cenușie, ”astfel că între
ei nu mai exista nici o deosebire, Unul putînd fi bănuit în fiecare”,
anume că„textul trebuie citit în cheie simbolică, cenușiul de pildă
cu tonurile de ocru trimițînd la imaginea pămîntului transfigu-
rat ce oficiază de fapt cina pascală”. De asemenea, planurile mari,
realizate plastic (Rubliov) şi literar (Anania) sunt cel vertical
(lumea spirituală), orizontal (lumea materială) şi triunghiul echi-
lateral (Divinitatea fiind Unul în trei persoane) însă, fiecare dintre
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acestea explicitînd relaţia dintre Teologie (theo-logos - cunoaş-
terea lui Dumnezeu) şi Estetică (aisthetikos - cunoaşterea sensi-
bilă). Fresca alcătuită din şase fragmente narative la mănăstirea
Surpatele are un autor necunoscut şi tratează aceeaşi temă (Sfîn-
ta Treime la Mamvri), comentată de astă dată comparativ cu Ru-
bliov de către învăţatul prelat şi în Cerurile Oltului, aici într-un
comentariu doct, desfăşurat după regula maieutică, acesta fiind,
în aceeaşi măsură, şi o „punere în abis” în poietica, de astă dată,
a prozatorului din povestirea Tustreiul. Iată, de pildă, interpreta-
rea cromatică, citată anterior din Evdokimov despre icoana lui
Rubliov şi regăsibilă, cu nuanţe importante, la mănăstirea Sur-
patele precum şi în povestirea Tustreiul: albul (culoare a iniţie-
rii, a stării de graţie teofanice), albastrul (asociat albului şi expri-
mînd detaşarea), galbenul (culoare a veşniciei), roşul (emblemă a
puterii, dar şi indiciu sacrificial), maroul (rezultat din amestecul
de roşu, albastru, verde şi negru - simbol al smereniei şi sărăciei,
dar şi al speranţei în Invierea de Apoi). Cei trei artişti, rusul Ru-
bliov şi „anonimul zugrav-narator de la Surpatele”, la care se
adaugă povestitorul contemporan plin de har „îl povestesc pe
Dumnezeul treimic, Unul şi nedespărţit, prezent şi lucrător în Is-
torie, în Euharistie şi în Eschatologie”.2 Cele trei prelucrări ade-
veresc, stilistic diferit, vocaţia de a provoca vizibilul în procesul de
simbolizare al nevăzutului – de fapt problema principală, nu
numai estetică și nu doar în ortodoxismul artistic. Paradoxalul
„om fără idei” medieval – şi este exemplul strălucit al lui Rubliov
–„se limitează în a compune şi a articula ingenios elemente apa-
rent disparate, aparţinînd unei informaţii stocate de Tradiţie” și
asta prin aşa-numita creativitate asociativă ce reglează, aşadar
fără să inventeze neapărat, actul iconografic răsăritean; în schimb,
creativitatea imaginativă pură caracterizează cultura laică.3 Pe de
altă parte, ortodoxismul est-european permite, în imaginarul es-
chatologic, îmbinarea, respectiv altoiul elementelor moştenite
de la creştinismul cosmic al ţăranului autohton împreună cu sau
pe tiparele culturii bisericeşti. Cele şase scene din anii 1700 de la
mănăstirea Surpatele„povestesc, moment cu moment, popasul
celor trei îngeri la stejarul Mamvri” într-o adevărată„horă icono-

grafică”, conchide de astă dată prozatorul Valeriu Anania care
transfigurează, la rîndul său, de-a dreptul epic în Tustreiul, tema
din Geneza 8, demonstrînd astfel preferinţa nord-dunăreanului
pentru comunicarea d i e g e t i c ă în imagini sau cuvinte. Ele
sunt de asemenea infuzii populare imagistic, dar şi lingvistic prin
includerea gesturilor de reverenţă, a comportamentului cu pri-
lejul salutului sau al ospeţiei tradiţionale aparţinînd aceluiaşi
background etnic şi ancestral. De aceea este de amendat con-
cluzia că „preluarea texturilor imaginative proprii formelor cul-
turii laice, n-ar face altceva decît să inducă ambiguitate şi
arbitrariu în originalitatea destinsă şi ordinea frumoasă care gu-
vernează formele culturii bisericeşti tradiţionale”.4

Lărgind acum arealul de investigare din unghiul metaesteti-
cii, și înţelegînd prin aceasta o teorie globală a Esteticii, sud-estul
european oferă multiple confluenţe şi influenţe reciproce rede-
vabile artei religioase şi, deopotrivă, celei laice. Procesul istoric si-
nuos care a favorizat, în faza terminală a Turcocraţiei, crearea
Bisericilor Naţionale în veacul al XIX-lea, începînd cu Biserica
greacă şi terminînd cu Exarhatul bulgar, n-a zădărnicit aparte-
nenţa acestora, dogmatic şi de cult în general, la o comunitate
spirituală răsăriteană şi ortodoxă. Dacă am schiţa un triunghi in-
tertextual, desigur ipotetic, în care se întîlnesc transfigurarea
dostoievskiană pornind de la Christul lui Holbein, reinventarea
contemporană a imnologiei de sursă bizantină de către Odys-
seas Elytis (în To Axion Esti)5 şi„traducerea”isihastă din Sonetele în-
chipuite de Vasile Voiculescu, am obţine un domeniu semnificativ
prin analogii şi perspective comparatiste. Altfel, repertoarele te-
matice sau de motive (şi aici includem antologiile, albu mele ş.a.)
decad, treptat, la starea de osuare, ca şi culegerile paremiolo-
gice, de pildă, mai ales dacă toate acestea nu sînt apropriate şi,
în consecinţă, refuncţionalizate de către un discurs estetic în
stare să aprofundeze - din perspectiva faptului artistic - nu atît
opoziţia, cît dialogul fertil dintre căile creştine, dar şi dintre reli-
gie şi ştiinţă (în perspectiva deschisă de operatorul transdiscipli-
narităţii), dintre revelaţie şi creaţie, în sfîrşit, dintre teodicee şi
antropodicee.

1 Povestirea Tustreiul este încorporată în Valeriu Anania, Opera literară, vol. 2. Amintirile peregrinului Apter. Nuvele şi povestiri. Prefaţă
de Mircea Muthu cu o cronologie de Stefan Iloaie, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2004, p. 236–260). În Despre principii Origen practică trei
sensuri în interpretarea Sfintei Scripturi : somatică sau literală, psihică sau morală şi interpretarea pneumatică sau alegorico-mistică.

2 Valeriu Anania, Cerurile Oltului. Școliile Arhimandritului Bartolomeu la o suită de imagini fotografice. Ediţia a II-a, Editura Pro, 1998, dia-
logul despre fresca Sfînta Treime de la Surpatele, p. 342-356

3 Sorin Dumitrescu, Estetica « omului fără idei » sau despre actualitatea unui model medieval. Prefaţă la catalogul expoziţiei de sculptură
Una Bisanzio Latina, arte romena degli anni Novanta, Bramante, 7–30 aprilie 1999, Bucureşti, Editura Anastasia, 1999, p. 37.

4 Sorin Dumitrescu, st. cit., p. 37.
5 Cf. Balcanismul literrar romînesc, Editura Școala Ardeleană, 2017, cap. Lirică neogreacă, p. 645–649, integrat în secţiunea Panoramic

sud-est european. Confluenţe culturale.
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În ziua de 24 iunie, la sediul Muzeului Național al Literaturii
Române, din strada N. Crețulescu, a avut loc o frumoasă lansare a

volumului de proză Balerina, semnat de tînărul scriitor Cosmin Andrei
Tudor, volum apărut recent la Editura Neuma. Amfitrioana evenimen-
tului a fost doamna Loreta Popa care a reprezentat cu farmecul obișnuit
instituția gazdă. Poetul, prozatorul și dramaturgul Cosmin Andrei
Tudor, cel mai tînăr membru al Filialei București-Poezie a Uniunii
Scriitorilor din România a fost prezentat publicului de Horia Gârbea,
președintele filialei menționate. Acesta a subliniat calitățile literare
deosebite ale autorului și a insistat asupra complexității tematice a
povestirilor din volum, ce constituie încercări dificile pe care tînărul
autor le-a trecut cu mult succes. Cosmin Andrei Tudor a vorbit despre
intențiile sale în domeniul prozei și a explicat legătura între formația
sa, de chimist, și subiectele prozei care ficționalizează și extrapolează
literar anumite tendințe reale ale domeniului. Autorul a oferit autografe
unei asistențe entuziaste.

Cosmin Andrei Tudor –
lansare cuBalerina la MNLR
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Vineri, 9 iulie 2021, în grădina Muzeu-
lui de Arheologie Callatis din Man-

galia, a avut loc lansarea volumului de ver-
suri Un corp de iluzii, al poetei Ana Arde-
leanu, apărut la Editura Neuma. Un public
extrem de numeros și de entuziast a ocu-
pat practic tot spațiul disponibil al frumo-
sului și ospitalierului muzeu în aer liber,
vestigiile cetății oferind un decor inspirat
manifestării. Moderatoarea evenimentului
a fost poeta Emila Dabu, binecunoscută
scriitoare și animatoare culturală a orașului
Mangalia. Au luat cuvîntul și alți scriitori din
localitate, iar poeta Ottilia Ardeleanu a re-
citat din volumul lansat de colega și omo-
nima sa. Din partea editurii, autoarea, aflată
la al doilea volum publicat la Neuma, a fost
prezentată de Horia Gârbea, care a elogiat
maturitatea și seriozitatea profesională a
unei poete cu experiență și a revelat conti-
nuitatea de sens a celor două cărți: Realități
interzise (2020) și Un corp de iluzii (2021). El
a transmis publicului mesajul directoa-
rei editurii Neuma, scriitoarea Andrea H.
Hedeș, și satisfacția editurii de a se găsi pen-
tru prima dată în atenția publicului din
Mangalia, oraș cu importante tradiții lite-
rare. De asemenea, a recitat un poem din

volum. Publicul a apreciat în mod deosebit
toate momentele manifestării, iar poeta
Ana Ardeleanu a petrecut mult timp ofe-
rind autografe celor prezenți. Au fost pre-
zentate publicului și alte volume ale editurii
Neuma, precum și cele mai recente numere
ale revistei Neuma. Evenimentul poate fi
considerat o impecabilă reușită la care a
contribuit și sponsorul volumului și al lan-
sării, Gica Staicu, prin firma sa de produse
naturiste Bucuria naturii.

AnaArdeleanu – lansarea volumului
Uncorp de iluzii, laMangalia
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RĂSĂRIT

pe umerii tăi
iubito
se aprind serile
din grădina andaluză
în care aria greierilor
rodește pasul tău
prin tăcerile noastre
din ținutul celor ce au răsăritul pe gene

SEPTEMBRIE

iubito
pașii tăi
deapănă timpul
în umbra grădinilor nordice
privirea ta ascunde
pierdutele șoapte ale toamnei
ce ne ademenește
ne cheamă
în rostirea împreună a îngerului

POEM COTIDIAN

între nostrum și aleph
este atâta durere
încât nu o poate cuprinde
nicio cruciadă

de pe câmpul de luptă
se mai aude
doar simfonia
nocturnă a greierilor

TOAMNA GREIERILOR

mă ascund sub semnul adierilor tale
iubito
în depărtarea pașilor tăi
se cern
înserări ale unui timp
în care umbrele noastre
pășeau alături
în caruselul medieval
ne regăsim rostirile
în toamna greierilor
ce ne cheamă mereu prin șoaptele

răsăritului
prin șoaptele răsăritului
din dimineața
în care privirile noastre
s-au întâlnit
sub adierea zefirului

AȘTEPTARE

dansează în jurul copacului păzitor
din ținutul strămoșilor
ca primul dintre călușari
exorcizând
pământul cel vechi al înserării
pășește dincolo
de treptele
celor ce ascund umbre și semințe ale unui
răsărit
plin de suflete
ce rodesc rugăciuni

Doamne
ridică-ne
din așteptarea cea mare

TĂCERE

în privirea ta
se deschide
popasul greierului
precum o tăcere
care a odrăslit
lumina din torța primului înger
care a pășit pe pământ
în noaptea dintre emisfere

atingerea sa
mai purta
semnul trecerii în legendă

CASA CU GREIERI
Strămoșilor mei

Strămoșii se plimbă demult printre noi
Și pasul le este tăcere albastră
Departe e tinda cea fără de ploi
Iar noaptea se cerne în vatră măiastră

P.S.: pâinea coaptă a străbunilor miroase
a Rai

APUS

sub umeri ți se odihnesc greieri
iubito
în apropierea atingerilor tale
se nasc semințe
ale unui nou răsărit
e atât de mult apus de septembrie
încât
noi nu mai suntem
de aici

LA CEAS
DE ÎNSERARE

pe valea
prea mult șerpuind
între două dealuri
a crescut un nuc
în casa părăsită
cu porticul de lemn
dintre zidurile sale
nu se mai văd
decât două farfurii de lut
rostogolindu-se
pe lavița
veche
la marginea drumului
doar troița
mai veghează
amiaza
unui sat nordic

POPASURI PIETRUITE
DE GREIERI

sub ce petale de zefir
se ascund
înserările de septembrie
unde se nasc
urme de popasuri
pietruite de greieri
în seara în care
strămoșii au devenit semne
ale unui nou răsărit

Victor Constantin
Măruțoiu
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În teatrul documentar, politic, de artă, experimental etc.,
ca forme de libertate absolută, se identifică un amestec
de plăcere, furie, necesitate de a construi punți de co-

municare și glisări axiologice între perioade istorice diferite,
căutări permanente ale creatorilor de augmenta și prezenta
viața. În fond, arta e aceea care ne creează iluzia că suntem
deasupra trecerii și inevitabilului. Nu voi inventaria practicile,
metodologiile cercetate de istoricii în domeniu. Aruncând-mi
însă fugitiv privirea spre corul antic, misterele medievale, spre
tragediile și comediile Renașterii și, mai târziu, spre secolele XX
și respectiv XXI, printre frontiere temporale și spațiale, așadar,
constatăm că teatrul are înscris programatic în adeneul său
„reprezentarea”, semnul, simbolul. Cultura, arta spectacolului,
muzica, pictura, dansul au cunoscut numeroase metamorfoze
prin care s-a încercat să se răspundă întrebărilor din varii pers-
pective. „Oamenii încep întotdeauna prin a nu înțelege”, afirma
controversatul Picasso care și-a lăsat amprenta, pe cât de puter-
nic pe atât de formator, asupra picturii moderne. Avangardistul
Paul Klee, la rându-i, era de părere că pictura „trebuie să creeze
realitate și să-i facă pe oameni să vadă”. Iată atitudini care pri-
vesc ideea definirii, re-definirii, direct sau indirect și a teatrului.

Bernard Stegemann, profesor de dramaturgie, comentând,
într-un amplu articol, cartea lui Hans-Thies Lehmann, Teatrul
postdramatic, tradusă și tipărită și la noi, conturează în linii
esențializate „portretul” unui concept, insistând pe contextul
decelării mecanismului de evoluție a artei interpretării. Chiar și
atunci când apar noi paradigme estetice care„promit eliberarea
teatrului de sub chingile restrictive ale dramei”, împingându-l în
zonele experimentelor extreme, scopul final al fiecărui creator
este acela, cum îndreptățit pretindea G. Călinescu, să oglin-
dească „umanitatea de la nivelul lui”. Dincolo de reguli și ca-
noane ceea ce rămâne esențial, în cele din urmă, este punerea
în evidență prin cuvinte, prin relații și imagini tensionate, lumini
și umbre, a acelor semnificații care concentrează în ele vibrații și
ipostaze ale vieții. De aceea în spectacolul de teatru, în coerența
lui liniară cu realul, ca teritoriu artistic autonom, se insinueză
dimensiuni existențiale și ideatice inedite, sensuri noi, rațiuni
de a fi într-o continuă modificare a identității. Desprinzându-se
de dramă, de conflict, de situație, aparent poate și de el însuși,
teatrul postdramatic impune ca material de cercetare, dacă
putem să-l numim astfel, sinele. Afirmații de genul „simularea
devine forța conducătoare a vieții”sunt capabile să neliniștească
într-o oarecare măsură actorul întrucât el nu mai este îndrumat
către descoperirea adevărului scenic care să-i asigure credibili-
tate. Conștientizând dispariția narațiunii, a personajului, artistul
interpret de roluri, deci în postură de semnificant, se va restruc-
tura, adaptându-se și îmbrăcând haina performer-ului. Senti-
mentul tot mai pregnant al dispariției reperelor europene, al unei
crize a conștiințelor, al incomunicări, în ciuda diverselor device-
uri, mă determină să văd lumea golită de expresie, de teatralitate.

Iarăși mă întreb, în consecință, dacă teatrului postdramatic i se
pot imputa atare fenomene? În concret aș zice, în primul rând,
lipsa de expresie! Nu, cu certitudine nu. Dimpotrivă, îmi revine în
gând o remarcă a lui Eugen Ionescu care consideră „că orice
istorie a artei este istoria expresiei sale” sau că „expresia este în
aceeași măsură fond și formă”. În cazul postdramaticului normele
estetice se revendică de la„auto-referențial”.„Valoarea intrinsecă
(cuvânt întâlnit cu recurență în studiul lui Stegemann) a sim-
bolurilor, a stimulilor fizici, a corpului uman, a spațiului fizic –
valoarea intrinsecă a orice – este transformată într-un concept
estetic călăuzitor”. Observăm de asemenea faptul că timpul în
postdramatic presupune conștientizarea lumii exterioare. Tic-
tacul ceasornicului mijlocește legătura între performer și
spectatorul-observator devenit „participant” și „co-autor”. Dacă
publicul nu simte în spatele piesei, în ceea ce se derulează în fața
ochilor săi, pe cineva care să oblige personajele să acționeze
într-un fel sau altul, percepția spectacolului ca eveniment, ca în-
tâmplare reală este deplină. În reprezentațiile tradiționale con-
venția scenică pornește de la abordarea textului ca pretext,
prioritară fiind ideea ce slujește viziunea regizorală, în specta-
colul postdramatic realitatea este aceea care constituie drept
pretext. Desigur, revenind la teatrul tradițional, e necesar să
precizez că nu reduc„tradiția” la descriptivism, la verosimilitatea
detaliilor, a realității scenice propuse, ci am în vedere o dublă
dinamică: una a evoluției limbajelor scenice în funcție de cadrul
social și alta a dualității ca definiție a teatrului: real-imaginar,
semn-semnificație, dramaturg-regizor, actor-spectator. Postdra-
maticul elimină din ecuație „identificarea” privitorului cu actul
artistic. Interesul cade cu deosebire pe „performarea sinelui”, atât
a performer-ului, cât și a co-participantului. După lectură și re-
lectură important mi se pare că în exegeza lui Stegemann despre
studiul lui Lehmann se lasă loc și pentru anumite întrebări.
Autorul nu confirmă, dar nici nu dezminte, în legătură cu con-
ceptul teatral ce-l analizează, în speță, postdramaticul, că ar
intenționa să propună exclusiv cititorului propria lui navigare în
funcție de înțelegere, afinități, preferând să acorde șanse și unei
posibilități de neafiliere.

Stegemann identifică, totuși, și un discret soi de complicitate
cu „vocea” autorului dramatic. Nu văd cu ce argumente s-ar
putea nega că Alfred Jarry (Ubu rege, 1896), Eugen Ionescu
(Lecția, 1950, Cântăreața cheală, 1954, Regele moare, 1962,
Rinocerii, 1959,) sau Samel Beckett (Așteptâdu-l pe Godot, 1948,
Final de partidă, 1954), deși îi putem eticheta „clasici” astăzi, nu
sunt dramaturgi de o modernitate de ultimă oră, cu o operă ce
oferă o perspectivă contemporană asupra teatrului. Nu contează
anii când și-au scris și publicat piesele, întrucât ele se reinven-
tează în fluxul curgerii timpului, se eliberează de memoria
istorică surprinzând prin actualitate, putând fi multiplicate fără
teamă că se epuizează, că ar fi vetuste și în afara valorilor estetice.
Personal mi-e imposibil să mă las convinsă de opinia lui

Teatrul contemporan
de la postmodern la postdramatic

dAnA PoceA
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Lehmann care susține în Teatrul postdramatic că „drama nu este
nimic mai mult decât o înșelătorie sfruntată care pretinde că
narațiunea este acțiune”. Sigur că mi se va spune că și Roland
Barthes consideră că„teatralitatea este teatrul fără text”. De acord.
Însă savantul francez nu taxează ca perimate opere și doctrine
regizorale care constituie în evoluția procesului scenic o bază
imuabilă. Ce rămâne cu adevărat important, chiar dacă anumite
divergențe sunt imposibil de evitat, este faptul că se acordă
prezentului dreptul de a se manifesta, că deschiderile sale privesc
și teoretizează în profunzime, sintetic, conceptele teatrale. Refe-
rindu-mă, de pildă, la denigrarea metodei clasice de formare a
actorului, în care practica realist-psihologică este ABC-ul profe-
siei, în universitățile noastre cel puțin, nu pot să nu mă gândesc
la proverbiala întrebare„pe ce te bazezi, mon cher?”pe care Marin
Preda obișnuia să o adreseze interlocutorilor săi ori de câte ori
era contrazis fără argumntele și dovezile necesare. Oricum,
rămâne nu numai evident, ci și neliniștitor, faptul că uneori teo-
riile în definirea teatrului postdramatic sunt într-atât de supra-
licitate încât devin sinonime cu dispariția obiectului muncii. Este
adevărat, pe de altă parte, că spațiile underground, neconven-
ționale, în care oricine poate juca și propune orice, au cunoscut
o ascensiune încă din anii ’50. În SUA Allan Kaprow, părintele
happening-ului, legitimează prin performance situații de viață.
Iar artistul, actor sau performer, nu are de ales și e constrâns să se
adapteze, ștergând clivajul dintre a juca (interpreta) și performa.

În ceea ce„joacă” pe scenă sau în alt spațiu destinat demer-
sului artistic, dacă nu cumva prin asta disociem verbul a inter-
preta de teatrul postdramatic, performerul-personaj trebuie să
fie„autentic”. Dacă vom căuta în Dex definiția„autenticului” și a
„adevărului”, în cazul că avem vreun dubiu, vom constata că
ambele sunt conforme cu o „realitate” ce nu poate fi pusă la
îndoială. De asemenea și sinonimele acelorași cuvinte, adevăr și
autentic, sunt valabile în ambele situații, având accepțiuni
identice. Putem concluziona, în consecință, că adevăr și autentic,
abordate strict prin prisma actorului, a ceea ce urmează el să
întrupeze, au unul și același înțeles. Stegemenn atenționează, de
altfel, că în postdramatic contează „autenticitatea efectului” și a
„formei situaționale”. Nefiindu-mi cunoscute, cu o unică excepție,
aceasta grație internetului, realizările regizorilor de care amin-
tește îmi este dificil să emit un punct de vedere. Mă voi limita la
producția Știri de ultimă oră (Rimini Protokoll) în care evenimente
și informații din toate colțurile lumii sunt prezentate „atât de
disparate încât publicul își dă seama repede cât de enorme sunt
diferențele din starea generală a lumii”. Cu certitudine ar fi o
problemă dacă nu ar sesiza antinomiile dintre semenii diseminați
pe globul pământesc. În sferă artistică, cel puțin. O posibilă cul-
tură xeroxată anulează orice formă de teatralitate. Ancorat în
pragmatic nu cumva teatrul postdramatic propune prea puțin
rămânând în arealul evenimentului ca raportare directă la

realitate? Nu cumva ne suntem suficenți nouă înșine, mărginin-
du-ne la a fi doar recenți? Fără dramă, conflict, situație, repre-
zentare, teatrul, devenit experiment cu miză exclusivă pe eve-
niment, încetează să mai aibe acces la o dimensiune spirituală,
cultural semnificativă, râvnita emoție asociativă eșuând în aici și
acum. În postdramatic, oricât de liberal e în sine conceptul,
simbolul nu reprezintă „ceva dincolo de el”, subliniază Stege-
mann, ci se limitează să trimită „spre alte simboluri sau spre ele
însele”. Estetica performativă dezvoltată de teatrul postdramatic,
vizând structuri dramaturgice modulare, urmărește, între altele,
chiar și impresia în rândul spectatorilor. Nume de mari creatori
pot fi asociate acestui concept. Tadeusz Kantor, Robert Wilson,
Pina Bausch, Robert Lepage etc. Efectele produse de două
spectacole, jucate la noi, ale celui din urmă, Hamlet Colage și Ace
și Opiu, au fost memorabile.

În încheiere, îmi permit să raportez la fenomenul în discuție
câteva piese citite recent pe care teatrul postmodern și le reven-
dică, dar fără să le garanteze vreun atuu față în față cu radi-
calismul postdramaticului. Descifrarea și înțelegerea lor, în ciuda
dependenței de cuvinte ca formă de comunicare, demonstrează
suficent de convingător că lectura ca interpretare e la îndemâna
tuturor. Doug Wright în Sunt propria mea soție reconstituie drama
unei lumi în care dăinuie haosul. Naratorului revenindu-i toate
rolurile. Piesa cred că poate fi citită pe mai multe planuri. În ea se
vorbește, fără restricții, pe șleau, despre iubire, discriminare, dar
și despre obținerea unei fericiri nostalgice prin colecționarea de
obiecte ca în romanul lui Orhan Pamuk, Muzeul inocenței. În
trilogia Bash (Ifigenia la Orem, O haită de sfinți și Medeea Redux) un
triptic al morții, Neil LaBute este un admirator al miturilor anti-
chității, personajele, oameni ai durerii, nu se confensează pentru
a se descătușa, purifica, ci, dimpotrivă, continuă să fie resemnate,
să se simtă crucificate. „Există un motiv pentru atâta suferință…și
pur și simplu mergi mai departe”, spune unul dintre ele. Un
anume tratament, o „terapie prin aversiune” ca în Portocala
mecanică a lui Anthony Burges ar salva oare„eroii” lui LaBute? În
Piese cu femei de Kroetz sunt reunite sub un motto ironic,„Norocu-
i ajută pe cei îndrăzneți”, trei monodrame situaționale (La noroc,
Melodia preferată, Noi perspective) în care eroinele se refugiază
în demnitate, ipostaza de victimă fiindu-le străină.

„Teatrul nou”, postulat de Lemann ca postdramatic, se înfăți-
șează monopolizat de un eșafodaj teoretic solid, elaborat cu
fidelitate după norme autoimpuse, în pofida strădaniei unora de
a-l așeza cu fanatism între granițe ce riscă să-l marginalizeze
taman din interior. Ceea ce nu mă împiedică să văd în el o temă
serioasă de meditație și un factor pozitiv. Dar și așa, eforturile de
a-l absolutiza, atentând la autorul dramatic dintotdeauna și
creația sa, mă fac să zâmbesc. În acest sens orice biruință nu e
decât o iluzie deșartă.
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trecerea prin toamnă

și mi-am zis atunci: toamna asta mi-o voi trăi singură
îmi voi trăi toamna mea

voi merge, dar mai departe…
până acolo unde gândul te oprește, ți se pune de-a curmezișul
și chiar te împinge din spate brutal
spunându-ți că de-aici rolul tău s-a-ncheiat
(își va trimite el emisarul de serviciu)

– și luând-o înapoi, fără voie o să întorc oarecum cu jind capul

și pe drum voi simți iar mirosul acela de alb
înghețat – primul! care-mi îmbăta și-mi limpezea mințile
alegându-mi-le instantaneu

și mă va lua deodată cu frig
voi ști că se vor fi așternut între timp toate zăpezile

și voi simți
tot încercând căldura trupului să mi-o adun cu palmele
cum rochia mea verde zdrențuită printre mărăcini și scaieți
se face o rochie nouă

albă și rece

martor între lumi paralele

la un pas distanță de luminișul toamnei
ce-și arde frunzele tăcut nepământean și maiestuos
fără
a le atinge

la un pas distanță de focul acesta rece neclintit,
arde trosnind un trup
incendiat de mână pământeană

dar nicio flacără din cele două
nici o mireasmă – de carne arsă ori de frunză rece –
una înspre alta
nu străbate

și gând eretic îmi crestează mintea
trupul:
să nu existe Dumnezeu să nu existe

călăuză mereu tinerețea

dar eu mă țin de umbra mea: mai subțire
mai prelungă chiar decât trupul meu de la douăzeci de ani
mai grăbită mai flămândă decât trupul și mai îngreuiat acum de
suflet decât atunci când poverile nu-i erau închipuite
îi urmăresc netedul chip de nisip în care nu va săpa vreodată vântul

râsul nebun ce-i umple neauzit tremurătorii pereți și ungherele

mereu cu umbra în față! dar linia?

celălalt imaginar în care-o să mă verse umbra de unde începe?

înregistrare audio

cinic
doar râsul o să mai răsune
în universul prăbușit

și pentru cine să răsune? omul lipsind
Dumnezeu va pleca bănuiesc în altă parte
dacă nu cumva o să piară odată cu cel despre care insinuezi
tu că va râde la urmă…

doar râsul (îți spun!) râsul golind și umplând instantaneu
mecanismul scăpat de sub control rotindu-se
haotic – dacă s-ar mai roti

și la ce bun râsul? numai râsul?

ca mărturie
ca o nouă mărturie

unu din doi

crezi ce vrei, dar dragostea nu-mi mai este războinică (a fost)
nu mai cere egalitate (poate doar cu sine!)
nici nu mai așteaptă flori, le împarte

admite chiar să înnoptăm eu și cu mine el și cu el
în gânduri separate

chiar fuge când de unul când de celălalt dar nu în trecut
ar fi prea aproape, că nici acum nu știe lingând genunchii
de piatră perechea dintâi s-o învie

– nici în viitorul promis de vreun șarlatan
de cuvânt al meu sau al lui, nu în nici un caz asta

totuși când suntem certați – cum se mai întâmplă,
normal, nu-i așa? – cu sinele său fiecare
dragostea ne cheamă acasă în tainița ei

cu mâna mea uneori, cu mâna lui alteori se-apucă
să gătească pentru noi

numai hrană de-aceea care ne înrudește
făcând unu din doi

inspirație ratată

mintea pe-aproape e gata să plece ea crede
că și-a făcut treaba fluieră a profit strângându-și uneltele

iar poemul abia se ține pe picioarele lui – asimetrice? metrice?

(nu i-o fi dat inima suficientă viață
viața aceea deplină de care vorbea cineva)

poemul se risipește încet
intră iar în tihna iluziei deplin re-făcut

ce-a fost atunci știe acum numai el

– inima a uitat, el sigur nu
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Afară de lume

Lumea mi se descoperă în aiurare,
tot încearcă să mi se apropie de inimă
cu jertfirile ieftine ale serilor;
șade ca un vitraliu oarecum mincinos,
mereu simetrică și dreaptă de spate,
tot așa cum se înalță columnele
și țin în ele lumina după-amiezelor.

Însă dragostea,
dragostea e întotdeauna o zi de
duminică, e o dimineață
prăfuită de raze
(o, ce egală, ce cumpătată!)
în care eu îl învelesc pe Dumnezeu
și îl port cu mine prin soare.

Geneza

Tu nu credeai în păsări; o, nu,
îți era imposibil, și deci le înjughiai cerul
cu mâna făcută pumnal. Nu credeai
în frunze și în copaci, nu credeai în lumină,
în noapte și în zi,
erai în mijlocul leilor și nu,
nu credeai totuși în ei. Îți îndreptai ochii
către cer și tresăltai spunând că nu,
ei nu există,
cu adevărat că nu există.

Tu voiai să fie bine și cald
și pielea albă și privirea mereu în jos
și eu să susțin ideea asta că
m-am ciobit din coasta ta; iată-mă
sunt incompletă și stăvilită
și voi aștepta toată viața prin noroaie.

Dar o să mă las de mine într-o zi
și voi uita de cerurile tale;
în ziua aceea cu soare din prea multă
iubire te voi arunca în groapa cu lei.
Voi spune pur și simplu că face bine
credinței tale iar tu, în loc, te vei bucura,
îi vei privi și vei striga la cer:„ce frumoși sunt, Doamne,
și ce bine că nu cred în ei!“

Răstignire

Am rămas pe pământ ca o
respirație prelungă, mă zbat aici
pe proprii mei genunchi
să-mi răstignesc poemele pe
tâmplele de lemn ale lumii.
Și chiar și în înnoptare eu voi rămâne
cu palma pe lemnul acesta de
trandafiri al poemului stins,
și tainic, în palme, îți voi prigoni chipul
într-o icoană fără de margini.

Se prăbușesc castanii

Eu nu mai alerg
după castane.

E toamnă, e atâta toamnă
încât pământul șade surprins
și din gura deschisă-i ies aburi de ceață.
Fericirea mea se transportă în vagoane
cu trenuri vechi și noi care
zburdă lin dintr-o parte în alta a
sufletului meu.
Nu, eu încă mă bucur de ferestrele amiezii
care se prefac ușor
în faguri de miere și curg

în neantul asfaltului crud.
Dar în mine fericirea răsare altfel,
din altă parte a inimii, de parcă
mi-aș fi făcut casă din toamnă,
de parcă toamna n-ar fi plecat niciodată,
ci mi s-ar fi încovoiat aurită în suflet.

Eu nu mai alerg
după castane.

Moși

M-am jurat la mănăstiri în fața duzilor
ca să-ți scriu poeme
de dragul surzilor.

M-am jurat să te scriu într-un astfel de chip
ca și orbii să vadă
cât de mult te-am iubit.

Cu mâna pe Biblie ți-am promis un cuvânt
în care să te știe
toate limbile de pe pământ.

Am cerșit de la preoți nespus dezlegări
ca să pot să te scriu
în psaltiri și cântări.

Am dat acatiste pe la maici la schit
că mi-ai fost rugăciune
în oricare rit.

Degeaba mai vin,
acum, când curg teii,
peste mormântul acesta la care plâng zeii.

Te-am împărțit prin trupul meu ca veșnică pomană;
la vreme de Rusalii,
la Moșii cei din vară.

Marieva
A. Demetrescu

S-a născut în anul 2004 la Botoșani, este elevă la Liceul de Artă
,,Ștefan Luchian”, Botoșani, la Secția studii teoretice. Deși foarte tînără,

este autoarea a trei volume: Cuvintele autoarei, editura Astonish Press
(2016), poezie; Romanța anonimă, editura Epublishers București (2018),

roman; Șapte muze cu a opta repetată, editura Agata Botoșani (2020),
poezie. Este redactor-șef adjunct la revista cultural-literară La Ac (Botoșani).
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RĂS-TRECERE

La poarta unei grădini cu flori abia răsărite apare un tânăr,
Apoi bărbatul intră în casă, florile se deschid
Şi dinăuntru se aude ceva ce pare gânguritul unui copil,
În timp ce vorbele cresc şi se încrucişează,
Frunzele cad şi cerul se-ntunecă, până când,
Odată cu primul cântat al cocoşului,
Îmi aud oftatul uşurat de orice griji.

În spatele grădinii, sub un plop găunos de bătrân,
Cineva îmi descoperă faţa dând la o parte, pios şi mârşav,
Un fel de linţoliu improvizat şi eu zăresc,
Ca pentru prima oară, chipul meu parcă, într-o lumină peste fire,
Temându-mă cu-o spaimă fără seamăn că nu mă mă va acoperi
La timp, că nu mă va întoarce, la loc, în sângele
Protector al germinaţiei viitoare.

NAZCA ŞI DREAPTA SĂRĂCIRE DE DUH

De-acum încep să mă rog ca un călugăr tibetan,
Care stă liniştit în pragul sfârşitului,
Mă rog să stau definitiv împăcată în sufletul de lut al picioarelor,
A feluritelor picioare care merg pe pământ,
Chiar şi a celor binecuvântate de svelteţea gazelelor,
Mă rog să rămân nedezlipită de glia pământească,
Precum aş rămâne în seva copacilor ce n-au ieşit din pădurile lor
Niciodată, ferindu-se de impuritatea, desigur vinovată,
A singuraticilor arbori care se dolofănesc în câte-o curte,
Falnici şi îndureraţi străjuiesc drumuri şi alei,
Ori, mai stingheri, se înghesuiesc uneori pe trotuare meschine.

Să stau acolo liniştită şi împăcată cu pământul,
Ca în sufletul apei băltite sau a uscăciunii suave din deşertului înalt,
Să rămân acolo, neatinsă, milenii, încrustrată în uriaşe desene,
Precum cele de la Nazca, pe care le-am văzut de sus,
Zburând destul de aproape de ele,
Şi iată desluşesc desenele celebre,
Dar şi alte nenumite profiluri şi forme,
– Câte n-or fi fost încă, aiurea, în veacuri, spălate de vânturi şi ape – ,
Poveşti în nemişcare precum profilul mersului egiptean,
Ce-a încremenit apoi, oprit în fresce şi mozaicuri,
– Cu o anume graţie, ca şi-n împărătescul duh bizantin –,
Doamne, te rog, fă să rămân împăcată pe pământ, într-un fel ori altul,
Şi Doamne, te mai rog, fă-mi voia, să trec prin flămânziri faraonice
Şi luxuriante morminte, prin dreapta sărăcire de duh,
Înainte de-a-ţi simţi Lumina ori Neantul.

PRAG TRANSPARENT

Doamne, nu ştiu nici eu cum am ajuns dincolo de iertare,
Mai ales dincolo de orice frică, ieşind din stâncile strâmtorilor
Ca din lutul trecutului, din stindardul cu cap de mort
Care semnalizează invariabil viitorul viitorului,
Senină precum frumoasa zeiţă a captivităţii voluntare.

Înşelătoare linişte, căci vis e tot şi vis suntem,
Dar nici măcar atât,
Trăiam, de fapt, numai în trecut şi viitor,
Ştiu bine ce am fost, mă proiectez uşor în ce voi fi,
Dar nu ştiu deloc ce sunt acum şi aici,
Realizez prezentul numai între
Cele două uşi ipotetic deschise,
De fapt, pe pragul transparent,
Mereu incolor, de spectacol fulgerător,
Între am fost şi voi fi.

Până când în trupul meu nu va locui altcineva
Hăituit din Sufletul universal
Sunt numai un perfect tipar vid,
O formă internă pregătită îndelung,
De la tinereţe până la bătrâneţe.
Noroiul trecutului şi splendoarea închipuită în viitor
M-au târăt până aproape de acum,
Dar un acum ar fi adevărat numai
Dacă ar consimţi la sensul prezentului,
Dilatându-l, colorându-l, trăindu-l numai pe el.
Un bob de prezent neumbrit, fără rădăcini şi ramuri,
De-aş putea gusta, în cele din urmă,
Ar fi ca bobul de credinţă ce mişcă munţii din loc.

CONTRATIMP

O toamnă din marginea lumii,
Cea care n-a născut încă timpul,
Poate fi aşteptarea care doreşte
Mereu şi mereu altceva decât este,
Ceva ce te-ar putea dezgropa
Din orice înveliş trecător,
Şi iată eliberarea absurdului
Ca un absolut evident al nefericirii,
Trezirea voită din mlaştina gândului,
Din frenezia magică a căutării,
O durere a nelimitei dorului,
Mereu şi mereu în contratimp
Cu orice împlinire din tine
Care-ar putea veni de la altcineva.

Rodica Marian
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Ziua VII. Muzeul ochiului
După o idee de Marin Sorescu

Acest muzeu
Închinat ochiului
Este închis
Definitiv.
Pe lacăt creşte iarbă...
Prin geamul plin de praf,
Se mai văd rafturile
Aproape goale.
Ici-colo, au rămas vestigii:
Câte un ochi de pădure,
Un ochi de apă,
Ochiul de cer albastru;
Ochiul unei duminici a mai rămas
Uitat!
Şi ochiul unei biserici;
Şi
Privirea unui copil
Sub formă de ochi
Plin de mirare!

Vizitatori,
Nu insistaţi!...

Ziua IX. Divina Bucătarie

Din bucătăria ta de toamne și de
Vis,
De stele și de timp cu alungite
Zile,
Aici,în astă Grădină de
Arome
De leuștean
Și pătrunjel tăiat mărunt,
Aștept…
Fără ca să strig,
Aștept…
Un supliment de zile
Aş vrea
Cu fericiri mărunte,
Pe care mi-e rușine
Să le spun..
Să-mi dai măcar culori
Pentru un ochi,
Ce-i încă viu!
Iar pentru ureche un cântec scurt
De
Mierlă,
Ea doarme în mărul nalt de lângă mine…

Şi pentru ce-i întreg
Și mult mai viu în lume
Tu, Doamne, teama
Dă-mi!...
Teama pentru ce-a fost și
Ce-ar putea
Să fie încă!

Strig:

– Se poate?!...

Nu vreau să mor curând...
Cu chinul de durere de acum,
Cu chinul nopţii
Care nu se mai sfârşeşte!...

(– În bucătăria mea, tu, Om,
Cum te numești,
Sau poate altfel –
Rest de Vis!...
Eu pentru tine nu mai am
Nimic.
Nici resturi,
Nici bucăţi întârziate
Nici dimineți de rouă,
Nici aromate ceasuri
De amiază!...
Fii fericit
Cu ce ți-a mai rămas;
Durerea ta ce veşniceşte!...)

Ziua X. Psalmul podgorean

Eu rugăciuni nu mai pot rosti,
Cuvinte mă trădează,
Zi de zi….
Şi doar lacrimi mai curg
Câte-o dată
Din fericirea asta disperată…
Căci Casa ta, Doamne,
Ce goală e!...
Casa mea, Doamne, e goală toată,
O cărămidă doar pe vatră,
Mai pâlpâie-neştire…

Și ne-a rămas mie şi ţie,
Doar o răspântie
De sare, Doamne,
Unde
Cântă, cântă

O pasăre cu minutare
Închipuind
O lumânare…

Ziua XI. Unde…

Timpului meu i-au crescut aripi,
Timpului tău - picioare grăbite.
Unde putem să ne mai ascundem,
Unde mai putem fugi,
În care lume?...
Dați afară am fost ,
Dați
Din casa noastră
Cu ferestre
Albastre,
Din Grădina noastră
Cu iarba de-acasă…

Din curtea cu sărbători la tot pasul
Dați afară am fost,
Și nu ne-a rămas decât o
Mansardă cu chirie
Lăsată în drum
De un trecător! ...

Unde mai putem fugi,
Unde ne mai putem ascunde,
În care lume,
Pe unde?...

Ziua XII. Imn serii

Doar seară mai poți auzi
Răsuflarea pămîntului,
Caldă ca un bot de ied..
Doar seară, în cîntecul păsării
Mai poți recunoaște
Începutul și
Sfîrșitul.
Și doar seară vîntul mai vorbește
Limba lui
Dumnezeu…

Care tocmai
A deschis ochii
În visul lui cel mai adînc...
Se pregătește să-și întîlnească
Armata
Călătoare a Îngerilor...

Adrian Costache
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Durerea morții

De mult, un corăbier
și-a îngropat moartea
la umbra unui catarg.
Marea se desfăcea în valuri
sub luna adormită,
iar velele gemeau de-atâta
spaimă și viu!
Era o vreme de furtună
și lumânări aprinse,
cu dinții înfipți în hainele ude
ce plângeau și ele îmbrăcate-n ceață.
Mateloții cu orologiul oprit
la jumătatea nopții,
sângerau corabia într-o durere mută,
storcând mantaua morții între vele.

Demență

Într-o scară de bloc,
un poștaș aranja...
corespondența
privind o partidă dementă
de sex în ritm decadent,
iar locatarii își visau blazarea
pierdută-ntr-o păpușă renăscută...
Pheonix!
Umbrele se topesc în perete
lăsând imagini diforme,
iar o femeie se clonează
într- roată de circ.
La orizont...
o himeră
vorbește cu marea,
se-ncruntă...
turnîndu-i vinul într-o cupă
cioplită dintr-un catarg,
iar în Tartar,
Medusa...
plânge mușcându-și
șerpii furiei
de obraji!

Departe...

Orele curg greu!
Se topesc în
spațiile înguste
ale clipelor.
Adâncit în singurătate,
mă simt învins de univers.
Îmi desfac brațele ca
Iisus, răstignit pe cruce,
spre propria-mi umbră
de speranță!

Patruzeci și cinci

Sunt un tot unitar
Al celor patruzeci și cinci de vieți,
unde singurătatea
juca zaruri pe norii văzduhului.

În mantinelă, soarele
își îngropa visul
într-un loc de pe pământ
unde îngerii mergeau
să facă schimb de aripi!

Cu semnul acestor vieți pribegi,
mă rog făpturii tale să mă ierte,
căci singur tac, dar... știu
c-așa tu mă-nțelegi.

Poeme pe șolduri

În odaia mea îngustă,
țesută cu veri și fluturi,
munții își varsă vârful
în mijlocul patului
neliniștit, ridicând în tavan
pădurile răpuse
și parapante prăbușite!
Halatul îmi cuprinde burta,
o pată a înaintașilor mei
pe care au sărutat-o

amazoane scăpate
dintr-un poem lasciv
ce vine din cosmos
și coboară pe marginea
șoldurilor înalte!

Colici-(Samael)

Se-aude ziua,
ţipă... se petrece,
în vânt de toamnă tulburată,
numără secunde
şi prea în grabă trece.
Lăsând lumea-n pustiu
şi neînfierbântată.

Se-aude noaptea
cum trozneşte,
născându-se din lupi
ce fură luna,
aruncă vise suspinând în şoapte.
Aşa ne povestea odată buna,
sărutându-ne în somn,
pe pleoape!

Definiție

Femeia!
O felie de măr otrăvită,
între coapsele căreia te așezi
și poți muri!
Femeia!
Sângele albastru
răpit din venele unui rege,
fără regat și exilat
de propriile sentimente
într-o lume de plăcere
necicatrizată!

Iluzii infinite

Destinul îşi deschide uşile,
iar viața se scurge
printre degetele cerului,
până sufletul îngheață
şi trupul se face pământ,
chemându-şi prin rugăciuni
mântuirea pentru o altă viață
în universul veşnic demiurg.

Iluziile se transpun
într-o altă dimensiune,
iar mintea într-o tăcere
prin spațiul infinit.

Marian
Vișescu

���
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Caragiale,
de la modernism
la postmodernism

cArmen duvAlmA

Cea mai importantă trăsătură modernistă a prozei lui
Caragiale este reprezentată de viziunea lui asupra
operei, ilustrată prin ambiguitatea care determină

caracteristica de operă deschisă, concept definit pentru prima
oară de Umberto Eco, referindu-se la sensul în care acea deschi-
dere este înţeleasă sub forma ambiguităţii fundamentale a
mesajului artistic, care implică o serie de noi semnificaţii în
strânsă legătură cu lectura operei. În Limitele interpretării, Eco și-a
extins analiza conceptului prin ,,perspectiva interpretativă” a
textului, în urma căreia se creează un proces de ,,cooperare
interpretativă” între cititor și text, dar și între cititor și autor. Astfel,
se poate remarca finalul deschis prin ambiguitate în Două loturi,
în care naratorul propune cititorului două finaluri, un final în care
protagonistul, Lefter Popescu, după câţiva ani evoluează către
demenţă, ajungând ,,un moșneag micuţ, intrat la apă, și scofâlcit”,
care se plimba dimineaţa și seara pe la Universitate, spunând
continuu același cuvânt devenit obsesie, ,,Viceversa!...da, vice-
versa!...”, în timp ce consoarta sa, devenită maica Elefteria la
mânăstirea Ţigănești, aduna continuu cioburi, iar în celălalt final,
naratorul recunoaşte cu umor că nu ştie ce s-a mai întâmplat cu
personajele sale.

Structura circulară a compoziţiei reprezintă tot o ambiguitate
a finalului în La Hanul lui Mînjoală, Calul Dracului, Kir Ianulea şi La
Conac, prin asociere cu tema drumului care favorizează în toate
aceste proze întoarcerea personajelor în locul din care au plecat.
De exemplu, în Kir Ianulea, Aghiuţă primeşte misiunea sa, iar
pentru a o îndeplini se preface în Kir Ianulea, având toate peri-
peţiile acestuia; toată povestea este reprezentată de întâmplările
sale relatate la întoarcerea din misiune în adunarea demonilor şi
în faţa lui Dardarot, după odihna lui de trei sute de ani se poate
presupune că va avea o nouă misiune pe pământ.

Conceptul de autenticitate reprezintă un aspect esenţial al
prozei moderniste; acest concept este realizat prin alegerea unui
cadru obişnuit în care se petrece acţiunea; la fel ca în proza scurtă
caragialiană, în care locul preferat este cafeneaua, berăria, piaţa
sau strada, în proza fantastică aceste locuri sunt înlocuite de han,
în La Hanul lui Mînjoală, La Conac, O făclie de Paşte, În vreme de
război, dar şi de drum, în Calul dracului, La Conac, La Hanul lui
Mînjoală şi de mahala în Kir Ianulea; se poate remarca faptul că
aceste locuri preferate sunt descrise în detaliu, unele având şi
denumiri ca în realitate, precum mahalaua Negustorilor, în care
şi-a ales Kir Ianulea casele, sau ca hanul lui Manuc, din „miezul
tîrgului”, locul în care şi-a organizat viaţa Kir Ianulea„cum a picat
în Bucureşti”sau fuga sa, care trasează un contur al Bucureştiului,
din mahalaua Negustorilor „pe subt mitropolie la stânga, cătră
cîmpul Filaretului,…, suind la deal, pîn dreptul Cuţitului de

Argint”, loc în care s-a oprit, în faţa viei lui Negoiţă, cel care l-a
ajutat să scape de creditori.

Autenticitatea prozei caragialiene este conferită şi de dialogul
personajelor. Tehnica detaliului sporeşte autenticitatea naraţiunii
în Kir Ianulea, în care autorul introduce detalii, ca trecutul in-
ventat al personajului principal sau ca delirul victimelor „pose-
date”, pentru a obţine indirect o autenticitate a relatării eveni-
mentelor. Se poate remarca faptul că detaliile sunt atât de minu-
ţioase încât realizează culoarea locală, prin folosirea arhaismelor
şi a cuvintelor din greacă şi din turcă.

Un alt aspect modernist al prozei fantastice caragialiene este
reprezentat de digresiunea metatextuală; acest procedeu
modernist se poate observa în Calul Dracului, Două loturi şi Kir
Ianulea, în toate aceste proze se remarcă intervenţii ale nara-
torului care îi explică cititorului felul în care şi-a scris textul: „Aşa,
pînă să vă lămuresc în ăste cîteva cuvinte, baba, adică fata
de-mpărat, or zâna, cum poftiţi, era departe cu Prichindel”.

„Dacă aş fi unul dintre acei autori cari se respectă şi sunt
foarte respectaţi, aş încheia povestirea mea astfel…”.

„Dar…fiindcă nu sunt dintre acei autori, prefer să vă spun
drept: după scandalul de la bancher, nu ştiu ce s-a mai întîmplat
cu eroul meu şi cu madam Popescu”.

„Le-a povestit el toate cîte le pătimise dincolo, mai cu şart şi
mai frumos decît vi le-am putut eu povesti dumneavoastră”.

Tot acelaşi procedeu al digresiunii metatextuale se poate
remarca în La Hanul lui Mînjoală, în care există la finalul povestirii
intervenţiile naratorului-personaj, care iese din timpul povestirii,
relatând despre întâmplarea cu socrul său, care îl punea să-i
povestească mereu aceeaşi întâmplare, povestirea pentru socrul
său fiind de fapt destinată cititorilor.

În proza lui Caragiale există o diferenţă între aparenţă şi
esenţă, referitor la personajele sale, în sensul în care, dincolo de
faţa vizibilă a fiecărui personaj, se ascunde o altă latură, care
oricând poate lua locul vizibilului: latura întunecată, demonică,
ce dublează faţa umană a personajului caragialian.

Fenomenul de dedublare a personalităţii personajului, carac-
teristic prozei moderniste, există frecvent în proza lui Caragiale,
fiind ilustrat în Inspecţiune, Două loturi, O făclie de Paşte, În vreme
de război, în care se poate remarca faptul că în personaj se dă o
luptă între raţional şi iraţional.

De exemplu, în Inspecţiune, funcţionarul Anghelache nu este
ceea ce pare, deoarece pare un om raţional, dar raţionalitatea sa
este contrazisă de iraţionalitatea actului de sinucidere, devenind
o victimă a societăţii. La fel şi în nuvelele psihologice, O făclie de
Paşte şi In vreme de război, în care personajul principal, Leiba
Zibal, respectiv Stavrache, se luptă cu himerele lui, ajungând să
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confunde realitatea cu himera, devenind în final victima himerei
sale. Astfel, personajul oscilează între violenţă şi pasivitate, între
ipostaza de violenţă şi ipostaza de victimă. Violenţa personajului
creşte gradat de la violenţa manifestată prin limbaj, la violenţa
manifestată prin gesturi, care merge până la crimă sau până la
sinucidere. În Două loturi, personajul este violent simţindu-se
frustrat când nu-şi găseşte biletele considerate câştigătoare;
există ipostaza de victimă într-unul dintre finalurile posibile
propuse de autor, finalul în care personajul, în demenţa lui,
repetă la nesfârşit cuvântul-cheie al vieţii sale: „viceversa”. În O
făclie de Paşte, Leiba Zibal este victima realităţii, obsesia victi-
mizării sale punând stăpânire pe mintea sa; în final, pentru a
învinge realitatea, este obligat să devină criminal din teamă,
devenind victima obsesiei sale.

În alte proze fantastice, precum La Hanul lui Mînjoală, La
Conac, Kir Ianulea, există personaje vulnerabile, care, ca urmare
a personalităţii lor scindate, devin victimele „posedate” ale
diavolilor. Astfel, în La Hanul lui Mînjoală, tânărul devine victimă
a Mînjoloaiei prin farmecele acesteia, care este „asociată” cu
diavolul; ajutat de socrul său, îşi petrece patruzeci de zile în schit
pentru a scăpa de posesie. În La Conac, flăcăul este„posedat” de
un diavol întruchipat în negustorul roşcovan, care îl îndeamnă
la jocul de noroc, apoi la furt; reuşeşte să scape de posesie, fă-
cându-şi semnul crucii. În Kir Ianulea, există dedublarea perso-
nalităţii victimelor „posedate” de Aghiuţă – Kir Ianulea prin
nebunia lor, în care arătau lumii latura lor malefică, dând în vileag
taine ascunse poate de-o viaţă.

Tot fenomenul de dedublare a personalităţii îl ilustrează şi
existenţa personajelor demonice, datorită metamorfozării lor
bizare şi reversibile din diavol în om, ca în Kir Ianulea, în La Conac
şi în Calul Dracului, prin metamorfoza din demon în cotoi sau în
ied, din La Hanul lui Mînjoală sau prin metamorfoza babei în zână
sau fată de împărat, din Calul Dracului.

Un alt aspect al modernităţii, care există în proza scurtă
caragialiană, este reprezentat de reluarea şi reinterpretarea
miturilor în proza fantastică; acest aspect există în nuvelele Kir
Ianulea şi În vreme de război.

În nuvela În vreme de război, hangiul nu poate accepta faptul
că fratele său, popa Iancu din Podeni, nu a murit. Stavrache, în
mintea sa, şi-a ucis deja fratele; visele sale copleşitoare se nasc
din angoasă, fiindu-i mereu teamă de posibila întoarcere a
fratelui său. Visele sale sunt de fapt adevărate premoniţii; de
exemplu când visează apariţia fratelui ocnaş, visul fiind o anti-
cipare a faptului că fratele său trăia şi făcuse ceva rău – furase.
Stavrache visează că fratele lui vine să-l omoare, că îi doreşte răul,
până ajunge să creadă acest lucru în realitate, iar când fratele său
vine paşnic să-i ceară o sumă de bani din averea amândurora,
hangiul reacţionează violent.

Nuvela poate fi interpretată biblic, ca o reluare a mitului lui
Cain şi Abel, fiii cuplului biblic Adam şi Eva. Cain era fratele mai
mare, la fel şi hangiul; Cain îl ucide pe fratele său, Abel, din cauza
dorinţei nemăsurate de avere; apoi Cain îşi neagă fapta, spunând
că nu ştie unde se află fratele său. La fel, Stavrache doreşte să
obţină toată averea familiei, scapă de fratele său, trimiţându-l pe
front şi apoi speră să fi murit în război, în lupta de la Plevna.

În nuvela Kir Ianulea există reluarea mitului faustian, fiind o
reinterpretare parodică a mitului, prin pactul făcut de Kir Ianulea
cu Negoiţă, pentru a-l răsplăti pe acesta pentru faptul că l-a
scăpat de creditori: „De câte ori ăi auzi c-a intrat dracu-n vreo
femeie, nevastă, fată, măcar fie ori din ce loc, ori de ce neam ar
fi, să ştii că eu sunt ala. Numaidecât dar să vii acolo, că eu nu ies
din ea până nu m-ăi goni dumneata… Fireşte că dacă i-ăi da de

leac, degeaba n-are să-ţi fie…Bărbatul femeii ori părinţii fetei or
să te răsplătească frumos…”.

După încheierea pactului însă, Negoiţă l-a păcălit pe drac,
ameninţându-l cu chemarea Acriviţei, după care i-a dat Acriviţei
datoria pe care ar fi avut-o la Kir Ianulea – o sută de galbeni fiind
suma câştigată prin prima „vindecare”, a fetei lui Zamfirache
Ulierul din Colentina –, trecându-i pe numele ei şi via sa de la
Cuţitul de Argint, odată cu „slujba doftoritului”.

Ipostaze ale prozei moderniste, luciditatea şi ironia, sunt
asociate în proza lui Caragiale, fiind remarcate mai ales în prozele
scurte, scrise la persoana întâi, ca Grand Hôtel „Victoria Română”,
Boborul!, Reportaj, dar şi în proza fantastică în care naratorul este
omniscient, ca în Kir Ianulea, Calul Dracului sau în Inspecţiune; în
toate aceste trei proze există comentarii ironice ale naratorului
pe marginea întâmplărilor relatate, aceste comentarii nu-şi pierd
luciditatea, nici măcar în situaţii tragice, ca sinuciderea prota-
gonistului din Inspecţiune, care se încheie cu replica finală a
naratorului: „Dar Anghelache, cuminte, n-a vrut să răspunză”.

La fel, în Kir Ianulea, naratorul relatează cu ironie păţaniile lui
Kir Ianulea cu Acriviţa, care-şi bate joc de el, ruinându-l prin
petreceri şi prin jocuri de noroc, la care asociază „înzestrarea”
surorilor ei şi „încăpuirea” fraţilor ei pentru a intra în afaceri; tot
cu ironie relatează naratorul şi fuga lui Kir Ianulea de creditori,
precum şi despre adunarea dracilor din iad şi despre misiunea
lui Aghiuţă.

In La Hanul lui Mînjoală, luciditatea este realizată printr-o
ambiguitate a stilului, astfel încât un cuvânt poate avea dublă
semnificaţie, în planul real şi în planul fantastic; acest lucru este
ilustrat prin dubla semnificaţie pe care o au diferite fapte bizare,
ca lipsa icoanelor din camera hangiţei, reacţia cotoiului de sub
masă: „Femeie curată!... M-am aşezat la masă făcându-mi cruce
după datină, când deodată, un răcnet: călcasem, se vede, cu
potcoava cizmii pe un cotoi bătrân, care era sub masă”.

În Ficţiunea postmodernistă, Brian McHale vorbește despre
conceptul identităţii transmundane (preluat de la Umberto Eco,
din Limitele interpretării) a personajelor din literatura postmo-
dernismului, explicându-l prin împrumutarea unui personaj din
alt univers ficţional. Se poate remarca existenţa acestui concept
al identităţii transmundane în proza lui I.L.Caragiale, dovedind
faptul că acesta a fost un precursor al postmodernismului în
literatura română, prin scrierea prozelor sale din ultimii ani ai
vieţii. Astfel, în Calul Dracului, se poate observa împrumutarea lui
Aghiuţă, fratele lui Prichindel din Kir Ianulea și protagonistul
întâmplărilor din iad, căruia i s-a ordonat de către Dardarot,
împăratul iadului, să devină muritor, pentru a se căsători și a-i da
raportul la întoarcere, cu detalii despre viaţa unui bărbat însurat.

,,Apoi o să te-mpeliţezi din cap până-n călcâie în chip de om
muritor și să te duci pe pământ, în ce loc ţi s-o părea mai potrivit.
Acolo - ascultă bine, astâmpără-te cu codiţa! – să te căsătorești și
să te faci că mori; să-ţi lași acolo trupul, și să te-ntorci să-mi dai
socoteală una câte una de toate pân câte ai fost trecut ca om
însurat...”

Apariţia prozei fantastice nu constituie un fapt paradoxal în
opera lui Caragiale şi nici o „perioadă de sterilitate”, aşa cum a
descris-o E. Lovinescu, reprezentând etapa fantasticului modern,
etapă concretizată prin apariţia volumului de Momente, în anul
1901, care cuprindea La Hanul lui Mînjoală, Două loturi, La Conac,
după care, în ultimii ani de viaţă ai autorului, proza sa se orien-
tează către eposul folcloric din Kir Ianulea şi din Calul Dracului
din volumul Schiţe nouă, publicat în 1910, volum în care pre-
domină influenţele folclorului balcanic.
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– Bună ziua!
– Bună să-ți fie inima!
Răspunsul la urarea de a avea parte de o zi

bună pare a fi o contra-urare de același sens.
Uitându-ne ceva mai atent, este puțin altceva,
și anume: exprimarea speranței și a asigurării
secrete că urarea celui care dă bună ziua e sin-
ceră – respectiv, izvorâtă din inima bună a
celui care salută.

�

Din felurite rațiuni – mai mult sau mai
puțin darwiniste – oamenii sunt tentați să con-
sidere că tot ceea ce există este nu doar natu-
ral și firesc să existe, ci și logic și necesar să
existe. Ba chiar mai mult decât atât: să existe în
forma în care se înfățișează ochiului și minții
noastre. Așa să fie oare? Privind lucrurile din
perspectiva diacroniei pe care inventarul ei,
lingvistul Ferdinand de Saussure, o numea
„axa verticală de succesiune a momentelor de
dezvoltare istorică a unui fenomen” încep să
mă îndoiesc până la pământ – cel puțin gân-
dindu-mă la fenomenul planetar numit, în linii
mari, viață. Există vreo dovadă indenegabilă
că „verticala de succesiune” a evoluției ființe-
lor trăitoare de-a lungul timpului peTerra este
aceea pe care noi o cunoaștem și o acceptăm
ca reală și adevărată? Parcă nu prea.

De pildă, ideea că fenomenul supravie-
țuirii unei specii oarecare reprezintă întotdea-
una un argument al superiorității înzestrării
biologice a speciei în cauză mi se pare profund
discutabilă. Homo sapienșii care suntem (sau,
mă rog, care am devenit), de exemplu, n-au
fost neapărat și întotdeauna nici mai mintoși,
nici mai abili, nici mai puternici decât dino-
zaurii din care n-au mai rămas decât cîte o ver-
tebră bună pentru laboratorul domnului
Cuvier și, eventual, vreo secvență spirituală
dintr-un film de animație. Am fost, poate,
numai oleacă mai norocoși – atât și nimic mai
mult. De-a lungul istoriei de milioane de ani
Terrei este posibil ca anumite împrejurări să ne
fi avantajat sau, dimpotrivă, să ne fi defavorizat
evoluția și atâta tot. O catastrofă naturală de
ordin geologic sau meteorologic, căderea unui
meteorit, o aberație sanitară precum pande-
mia din zilele noastre sau altele ejusdem fari-
nae, de pildă, și ordinea lucrurilor s-a fi schim-
bat radical și pentru totdeauna. Și chiar s-a
schimbat! Suntem fiii întâmplării și ai norocu-
lui și nicidecum ai aserțiunii lui Hegel conform
căreia„tot ce este real este și rațional și tot ce
este rațional este real”.

�

André Maurois: „Prima condiție a fericirii
este: evită să meditezi prea mult la trecut”.

O explicație ar putea fi aceea că perioada
acceptată cvasi-unanim sub numele de epoca
de aur a omului și a omenirii este găzduită în
trecut.

�
Sfântul Augustin: „Să căutăm cum caută

cei care trebuie să găsească și să găsim cum
găsesc cei care trebuie să mai caute încă”.

�
În Voința de putere, dacă nu greșesc,

Nietzsche scrie ceva la care merită să reflec-
tăm, și anume: „Colectivitățile au fost inven-
tate pentru a face lucrurile pe care individul
nu are curajul să le facă”.

Tot el, și tot acolo: „Dacă odinioară, pen-
tru justificarea răului, omul a avut nevoie de
un Dumnezeu, el este acum încântat de o de-
zordine universală fără Dumnezeu, de o lume
a hazardului, în care ceea ce este teribil, ambi-
guu și seducător face parte din esența însăși a
lumii...”.

Nietzsche confirmă încă o dată faptul că
reflecțiile cele mai profunde ale omului vi-
zează ideile privitoare la rău; rareori – ca să nu
spun de-a dreptul nici o dată – la bine.

�
Într-o carte intitulată La géopolitique de

l’émotion (Flammarion, 2008), politologul
francez Dominique Moïsi formulează teza că,
așa cum secolul XX a fost dominat de ideolo-
gii, perioada de după Războiul Rece a deschis
calea recunoașterii rolului emoțiilor în istorie.
Autorul pornește, între altele, de la ideea că, la
fel ca indivizii, popoarele și națiunile se află
mai degrabă ele sub controlul emoțiilor decât
viceversa – respectiv, ele, emoțiile, adică, sunt
cele care le controleză. Și asta pentru că, în po-
fida convingerilor comune, emoțiile sunt se-
lective.

Exemplu concludent: un vecin ucis într-un
accident rutier de un necunoscut impresio-
nează mai mult decât 100 de victime ale unei
bombe căzute pe un câmp de luptă de un-
deva, din Orientul Îndepărtat.

Problema este: cum va arăta oare veacul
nostru dominat de emoții câtă vreme prece-
dentul, ăla controlat de ideologii, s-a înfățișat
în chipul în care știm?! Răspundă fiecare cum
crede...

�
Montaigne: „Viața în sine nu este nici

bună, nici rea, ci este doar locul binelui și al
răului în funcție de ceea ce faci”.

�
Mesajul de fond al basmului și romanului

polițist nu-l reprezintă truismul că binele în-
vinge întotdeauna răul, ci axioma că trăim
într-o lume rațională și bine organizată.

Atât de rațională și bine organizată încât
până la leibniziana armonie prestabilită nu
mai e decât un pas...

�
În calitatea sa de adjunct al Secretarului

General al NATO, Mircea Geoană este românul
care ocupă cea mai înaltă poziție în lumea
contemporană. Cu toate acestea, numele său
este rostit în țara lui, România, mai rar decât al
Satanei sau al lui Adolf Hitler.

Un fenomen asemănător (păstrând pro-
porțiile, bineînțeles) se petrece și cu o alta din-
tre compatrioatele noastre, Laura Codruța
Kövesi, primul procuror șef al unei instituții
continentale, Parchetului European.

Să fie această bizarerie comportamentală
una dintre explicațiile faptului că românii sunt
crezuți altfel decât ceilalți europeni?

�
Simplă observație de ordin gramatical: în

limba română, cuvântul „mincinos” funcțio-
nează și ca adjectiv, și ca substantiv. Antoni-
mul său,„sincer”, nu există ca substantiv...

�
Cunosc un ins atât de puternic, încât ar fi

putut muta oricând munții din loc. Noroc că
și-a dat seama la timp că n-are unde: tot restul
reliefului terestru era ocupat!

�
Despre unul dintre vechii stoici, Zenon, se

spune că obișnuia să perceapă anume sume
de bani pentru a accepta pe cineva lângă el la
o plimbare, de exemplu. Îl înțeleg: în felul ăsta
reușea să se ferească oleacă de proști și de
plictisitori...

�
Problema parcării automobilelor nu re-

prezintă doar o preocupare de căpetenie a au-
torităților bucureștene. Se poate spune fără
exagerare că toate capitalele lumii suferă de
aceeași boală: numărul mașinilor depășește
pretutindeni substanțial numărul locurilor de
parcare puse la dispoziția locuitorilor. Parisul
nu face, evident, excepție, drept pentru care
pe agenda primarului metropolei de pe Sena
figurează an de an chestiunea vulnerabilă a
echilibrării raportului dintre automobilele pa-
rizienilor și parcărilor de care dispun.

Primărița Anne Hidalgo, aflată la al doilea
mandat, a surprins printr-o soluție mai mult
decât ingenioasă: ea a dispus desființarea a nu
mai puțin de 60.000 de parcări stradale din to-
talul celor 85.000 existente! Nu, nu este nici o
greșeală: desființarea, nicidecum înființarea. E
o idee!

Vă vom ține la curent dacă doamna pri-
mar Hidalgo va mai câștiga și al treilea man-
dat...

Veacul dominat de emo\ii
Gelu neGreA



���

www.revistaneuma.ro
Puncte de vedere 24

Nr. 7-8 (45-46) � 2021

F ranța anului 1857 s-a cutremurat
la apariția ediției princeps a Flo-
rilor răului semnate de Charles

Baudelaire și a furnizat o pagină tristă de
istorie literară când, în luna iulie, La Sûreté
(Siguranța Publică) se burzuluia la autor și
la editorul acestuia, cerând condamnarea
lor pentru infracțiunile de „ultraj împotri-
va moralei publice” și „insultă la adresa
moralității religioase”. Cunoscând apeten-
ța francezilor, mai ales de după 1789, de a
scurta cu un cap pe cei declarați incomozi,
inculpații ar fi trebuit să se declare fericiți
în luna august a aceluiași an când, cu o
celeritate deloc cunoscută instanțelor
noastre, tribunalul penal dispunea doar
amendarea împricinaților (trei sute de
franci poetul, o sută editorul) și scurtarea,
fără cap, a volumului, cu șase poezii care
încălcau flagrant solida moralitate a epo-
cii. La distanță de nici o sută de ani, în
Rusia stalinistă se recomanda interzicerea
lui Picasso și a lui Kafka, într-o viziune
oarecum mai îndulcită, s-ar putea spune, a
marxismului incipient care se războise nu
numai cu viii, ci și cu mai morții Shakes-
peare, Dante, Pușkin, Gogol sau Dosto-
ievski, declarându-i inamici ai culturii
populare și ai luptei pentru libertate. În
primul număr al revistei Literatura sovie-
tică, fondată în 1946 de Uniunea Scrii-
torilor Sovietici, un anume critic de artă
Kamenov sublinia cu convingere: „gene-
rațiile viitoare care, studiind istoria culturii
în epoca imperialistă, vor trebui să cu-
noască opera lui Picasso și Sartre, a lui
Henri Moore, Joan Miró și alții de aceeași
categorie, vor trebui să invite un psihiatru
și nu un critic de artă pentru a le siste-
matiza producția. Dar azi, spre rușinea
omenirii, aceste opere degenerate ale
picturii și sculpturii sunt acceptate ca mari
manifestări. Arta sovietică se dezvoltă pe
drumul realismului socialist, genial definit
de I. V. Stalin. Tocmai acest drum le-a în-
găduit artiștilor sovietici să creeze o artă
avansată, integră, socialistă în conținut și
națională în formă, în grandioasa epocă
stalinistă”. Din punct de vedere literar,
mărețele opere anunțate erau reprezen-
tate de cele emanate de la scriitori pre-
cum Feodor Vasilievici Gladkov, Konstan-
tin Fedin (ajuns chiar Președinte al Uniunii

Scriitorilor Sovietici) sau Leonid Leonov,
pe care în ziua de azi nu îi mai citesc nici
măcar nostalgicii.

Pentru că în România de după Al
Doilea Război ora exactă se dădea de la
Moscova, nu ar trebui privită ca mare
surpriză publicarea, în 1948, unei liste
„negre” care îi includea, dintre români, pe
Octavian Goga, Mircea Vulcănescu sau
Radu Gyr, iar din universalitate pe Platon,
Nietzsche, Spinoza sau Edgar Allan Poe.
Mai mult, într-un număr din 1951 al Vieții
Românești, Mihai Beniuc, în calitatea de
Președinte al Uniunii Scriitorilor, definește
noul portret al celui care să domine și să
stăpânească literele, să înșire cuvintele în
propoziții și fraze frumos sunătoare și să
devină, ca atare, așa cum Karl Jaspers îi
denumea pe autorii tragediilor din Grecia
antică, „educatori ai poporului lor” : „un
filosof cunoscător al celor mai înalte idei
ale timpului (...), spre care au deschis drum
Marx, Engels, Lenin și Stalin (...), un activist
în slujba respectivelor idei”. Impunerea
„mirobolantelor” principii după care s-a
ghidat România vreme de patruzeci de ani
a avut ca efect crearea unei literaturi su-
grumate în care nu de puține ori s-a oferit
posibilitatea ca maculatura să sufoce pro-
ducțiile de calitate, scriitorul român tre-
buind să dezvolte, pe lângă talentul literar,
pe acela de a „dribla” ochiul vigilent al
cenzurii. Și să arate, în același timp, că
aceeași dictatură a artei care a dus, după
nouăzeci și doi de ani, la reîntregirea Flo-
rilor răului prin casarea în 1949 a sentinței
de condamnare a poetului, primează în
fața dictaturii omului care din varii motive
nu este capabil să înțeleagă demersul
artistic sau ține cu tot dinadinsul să-l în-
șeueze și să-l țină în lanțuri.

Totuși, paradoxal, prin însăși mani-
festările ei, natura umană a dovedit, în
dese rânduri, că omul nu este o ființă care
poate fi lăsată cu încredere în deplină
libertate, ci că are nevoie de o încorsetare.
De una legislativă prin excelență, de na-
tură morală, de asemenea, dar nicidecum
ideologică. Pentru că dictatura artei nu se
poate împlini cu pumnul înfipt în gură, ci
în baza unor principii și considerente
personale, supuse testului timpului și, cu
ceva noroc, gustului și judecății publicului

larg. Și, mai ales, cu un scop anume, acela
de a fi utilă celorlalți, altora, nicidecum
aceluia care, cuprins de vreun delir de
grandoare, de spaima că nimănui nu-i va
păsa că a existat sau, pur și simplu necu-
noscându-și propriile limite, își visează
chipul imprimat pe autobuze și în vitrinele
librăriilor, iar cărțile devorate de întreaga
umanitate care, în lectură, le ferfenițește
emoționată cu mâini tremurânde. Cam
așa se întâmplă în România postdecem-
bristă în care libertatea prost înțeleasă și
lipsa de măsură a multora a făcut ca
publicarea unei cărți să devină nu numai
un moft realizabil, ci și o autoconfirmare a
unui statut la care, în alte vremuri, cei mai
mulți, deși animați de visare, nici nu
îndrăzneau să spere. Cam așa se întâmplă,
de fapt, în orice spațiu în care, scuturați de
povara cenzurii, oamenii o uită pe aceea a
autocenzurii. Așa se întâmplă când, fără a-
și mai anina în cui șorțul de bucătărie, de
la fiertul ciorbei de burtă sau de văcuță
gospodinele trec la tastele laptopului,
hotărâte să cucerească universalitatea,
când, cuprinși de sastiseală, sunt destui
care-și închipuie că autobiografia lor, cu
absolut nimic ieșită din comun, ar avea
darul să inspire individul, să-l facă să
viseze și să-și dorească să devină mai bun.
Așa se întâmplă când inclusiv autori
consacrați uită că trebuie să citească mai
mult decât vor putea vreodată scrie. Și, cu
siguranță, așa se întâmplă când, lipsiți de
imaginație, cu fantezia paralizată și ieșiți
din actualitatea vremurilor, chiar și scriitori
recunoscuți și cu acte în regulă continuă
să-și scrie cărțile uitând că lumea de azi,
chiar așa cum este ea, caracterizată de
anomie, are alte dileme ca acum patruzeci
de ani, că țăranul român care îl făcea pe
Blaga să exprime certitudinea imposibil
de uitat „veșnicia s-a născut la sat” nu mai
există și că gena romanescă a lui mon cher
Preda este atât de moartă încât până și
girafa, zărindu-l pe Ilie Moromete, ar mor-
măi în barbă „așa ceva nu (mai) există”. Așa
se întâmplă când prea mulți se reped să
instaureze o dictatură a artei, fără să le
pese de riscul torturării cititorului.

Dictatura artei §i tortura cititorului
răzvAn niculA
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Deşi nimeni nu este dispus să recunoască, se pare că lite-
ratura pentru copii a fost instalată definitiv în rolul de ce-
nuşăreasă a creaţiei literare. Astfel, precum îndrăgitul

personaj de basm, acestui gen literar i se refuză prezenţa la„balurile”
literaturii (a se citi evenimentele majore din breasla scriitorilor), fiindcă,
vezi Doamne, n-ar avea ţinuta adecvată: profunzime, metafizică, me-
tatext. (Ar fi incorect să nu remarcăm şi o îmbucurătoare excepţie, re-
prezentată de poziţia Uniunii Scriitorilor, care, între genurile literare
premiate în fiecare an, include fără nici o discriminare şi „literatura
pentru copii şi tineret”).

Dar, dacă situaţia nu este aşa cum ar trebui la nivelul receptării
publice şi a interesului pentru difuzarea cărţilor pentru copii şi tineret,
există, totuşi, o încurajatoare „compensaţie” care menţine în conti-
nuare speranţa că literatura pentru„cititorii debutanţi” (şi nu numai)
nu se va stinge. Este, desigur, vorba despre scriitorii importanţi care nu
au abandonat literatura „copilăriilor”, ba dimpotrivă, se consacră, în
continuare, cu entuziasm şi scrieri notabile, acestui gen literar. Pen-
tru că, aşa cum spunea Carmen Sylva, referindu-se la cartea Crinul
vieţii a Reginei Maria: „…povestind o poveste este cea mai mare bu-
curie din lume”. Atât pentru cel care o născoceşte, cât şi pentru cel
care o citeşte sau ascultă, trebuie adăugat.

Între cei mai fideli şi preţuiţi autori de literatură pentru copii se
află Daniel Pennac, apreciat scriitori francez contemporan, răsplătit
cu numeroase distincţii franceze şi internaţionale, între care Premiul
Renoudot. Peregrinările sale prin lume (ţări din Africa, din Asia, din
America de Sud) încă de copil şi, ulterior, ca matur, i-au potenţat uni-
versul imaginaţiei, iar exotismul unor peisaje şi personaje i-au sporit
farmecul poveştilor.

La Editura Polirom au apărut mai multe romane ale sale – între
care Necazuri cu şcoala şi Domnilor copii -, care, alături de alte titluri
din creaţia sa, precum La căpcăunii veseli, Zina carabina, se înscriu în
aria genului literar despre care vorbim. Fidel concepţiei sale potrivit
căreia lectura şi, deopotrivă, povestea prelungesc viaţa, Daniel Pen-
nac a scris numeroase poveşti, iar una dintre ele este Ochi de lup,
tradus şi apărut în anul 2020, la Editura Paralela 45. Ca şi romanul
Domnilor copii, publicat în anul 2006 de Editura Univers, şi poves-
tea din Ochi de lup trebuie pusă, cum ne cere scriitorul francez, sub
moto-ul atât de semnificativ„imaginaţia nu înseamnă minciună”, ci,
fără îndoială, fantezie, visare, călătorie în care exagerările sunt cât
se poate de …realiste.

Dacă în Domnilor copii aria plăsmuirii este exclusiv umană, roma-
nul„răspunzând dorinţei secrete a părinţilor de a redeveni copii şi a
copiilor de a lua, peste noapte, locul adulţilor”, generând situaţii ieşite
din comun, pline de haz sau tensiune, în Ochi de lup, povestea îm-
pleteşte minunat destine umane şi animale în egală măsură. Nu există
nimic didacticist în această carte, autorul nu-şi propune să facă edu-
caţie, să impună repere morale, lăsând povestea să curgă în ritmul ei,
cu întâmplări triste sau fericite, care ne poartă de la„oceanul de pă-
mânt uscat”, al deşertului la „freamătul verde al pădurii tropicale”.

Scrisă simplu, accesibil cititorului-copil, cu căldura şi înţelegerea
necesare, povestea se ramifică în două istorii citite în ochii unui lup şi
ai unui copil. De fapt, în ochiul unui lup şi al unui copil, pentru că, din
solidaritate cu lupul care şi-a pierdut un ochi în înfruntarea cu omul-
vânător, şi copilul, la rândul său, priveşte lumea cu un singur ochi. Între
„lupul albastru” din „Marele Nord canadian, lup de Alaska, Barren
Grounds, aflat acum la grădina zoologică,„într-o cuşcă tristă, cu bo-

lovanul cenuşiu şi copacul mort” alături, singurii „prieteni” ai reclu-
ziunii sale, şi copilul-vizitator se înfiripă o prietenie dincolo de hotarele
lumilor cărora la aparţin cei doi, o prietenie izvorâtă din solidaritate în
faţa relelor şi urâtului vieţii celor doi. Nedezlipt de ţarcul lupului soli-
tar, copilul priveşte în„ochiul care nu clipeşte niciodată, ca şi cum ar
privi o lumânare aprinsă în întuneric; nu mai vede decât acest ochi; co-
pacii, grădina zoologică, cuşca, totul a dispărut. N-a mai rămas decât
un singur lucru: un ochi de lup. Iar ochiul devine din ce în ce mai mare,
din ce în ce mai rotund, ca o lună roşcată pe un cer gol”. Iar de cum,
în ochiul acesta magic, începe povestea Flacării Negre şi a familiei sale,
o mamă lupoaică„strânsă colac în mijlocul puilor”care deapănă isto-
ria Marelui Lup, tatăl Lupului Albastru, doborât de mult în lupta cu vâ-
nătorii. Apoi trista întâmplare cu năzdrăvana sa soră, Paietă, lupoaica
cu blana de aur, cea mai iscusită vânătoare, pe care o salvează din
mâinile oamenilor, şi în urma căreia Lupul Albastru a ajuns la grădina
zoologică. O poveste de viaţă spusă de ochiul lupului din faţa căruia
copilul nu se mai dă dus. Pentru că, stimulat de cele aflate, e timpul ca
şi ochiul copilului să-şi spună povestea sa. Îl cheamă Africa, da, Africa
N Bia. Salvat din războiul triburilor ajunge pe mâna unui negustor cu
care colindă deşertul, împreună cu dromaderul Oale, bunul său prie-
ten. Iar Toa Negustorul e mulţumit de băiatul „care prezintă atât de
frumos marfa în faţa corturilor beduinilor, care se înţelege atât de bine
cu cămilele”, dar, mai ales, care„spune atât de frumos poveşti seara în
jurul focului, când Sahara se face rece ca un deşert de gheaţă şi te
simţi încă şi mai singur”; poveşti care„luau naştere în capul lui, sus, pe
cocoaşa lui Oale”, poveşti despre Africa Galbenă, Sahara, Africa nisi-
pului, a soarelui, a singurătăţii, a scorpionilor şi a liniştii”. Iar, când în zori
caravanele porneau din nou la drum sub un cer de foc, „cei care îi au-
ziseră poveştile vedeau o altă Africă”, în care„nisipul era moale, soarele
era o fântână, nu mai erau singuri: vocea băiatului îi însoţea peste tot
prin deşert”. Astfel, a căpătat băiatul numele Africa.

Într-o zi,Toa Negustorul, ca orice negustor din orice colţ de lume,
a vândut tot, inclusiv pe Oale şi pe băiat, şi dus a fost. Astfel a ajuns
Africa păstor la Regele Caprelor, un om foarte bătrân care nu-şi mai
putea îngriji singur turma. Acum poveştile sale sunt ascultate şi de
oameni, şi de animale, iar Gorila Cenuşie a Savanelor le trezeşte tutu-
ror curiozitatea informându-i despre existenţa unui ţinut mirific: Africa
Verde. Trădat de leopard şi de hienă, care dau iama în turma de capre,
băiatul este izgonit de Regele Caprelor şi, după mai multe peripeţii,
ajunge, în sfârşit, în AfricaVerde. Aici îşi face noi prieteni şi continuă să
uimească toată pădurea cu poveştile sale. Dar, din păcate, omul îşi
face simţită nefasta prezenţă şi aici: taie fără milă copacii şi paradisul
verde începe să se împuţineze. Minunatele poieni dispar cotropite de
deşertul roşu, animale se retrag în locuri numai de ele ştiute. Singura
salvare este în Cealaltă Lume, unde Africa pleacă împreună cu cei doi
părinţi adoptivi. Cealaltă Lume, unde oamenii civilizaţi duc animalele
la grădina zoologică ca să le fie aproape şi Africa Galbenă, şi Africa Ce-
nuşie, şi Africa Verde, cu toate minunăţiile lor. Aici, în„grădina de ani-
male” din Cealaltă Lume băiatul îşi regăseşte toţi prietenii: şi pe
dromaderul Oale, şi pe Gorila Cenuşie, şi pe Ghepard, şi pe Hienă,
ajunşi, iată, mesageri ai unor ţinuturi din care toţi au fost alungaţi.

Astfel se închide cercul timpului, ca o rotire de astre şi anotimpuri,
cu băiatul în faţa Lupului Albastru, fiecare citind în ochiul celuilalt,
pentru ei şi pentru noi, deopotrivă, cele două poveşti cu oameni şi
animale. Sau, mai degrabă, invers…

Ochi de lup, ochi de copil
liviu cAPșA
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SCENA 1

(În luxosul şi imensul birou al primarului municipiului
intră revoluţionarul şi consilierul Mitică Molidu)

Mitică Molidu: Bună ziua, domnule primar.
Primarul (ridicând ochii dintr-un dosar gros): Bună ziua.
Mitică Molidu (tuşind încurcat): Domnule primar, daţi-mi voie...
Primarul: Poftim!
Mitică Molidu (radios): Doresc să fiu primul consilier din

Primărie care să vă adreseze cele mai alese, vibrante, sincere și
călduroase felicitari pentru marea victorie în alegerile europar-
lamentare. Nu numai marele nostru municipiu vă iubește, dragă
domnule primar, ci și întreaga Europă! De-acum înainte, drumul
spre o strălucită carieră europeană, poate chiar mondială, este
larg deschis. Bruxelles-ul, Strasbourg-ul şi Haga vor urma exem-
plul municipiului nostru. Vă vor cădea, în curând, la picioare.

Primarul (tuşind încurcat ): Mulţumesc, mulţumesc, dragul meu
Mitică.

Mitică Molidu (nestăpânit): Ce vă mai invidiez, domnule pri-
mar, ce vă mai invidiez. Dar invidia mea este pur benefică, este
lucrativă, nu este distructivă.

Primarul: De ce să mă invidiezi?
Mitică Molidu: Pentru că aţi scăpat cu bine din mlaştina

politicii mărunte de aici din România.
Primarul: Ei, bine, ţi-am făcut ţie loc, să revii tu în locul meu.

Doar ai mai fost primar.
Mitică Molidu: Să revin eu? Să revin eu pe scaunul acela pe care

staţi Dumneavoastră şi pe care eu îl cunosc bine din 22 decem-
brie? Să revin eu? Când o face plopul pere şi răchita micşunele.

Primarul: Nu vorbi în ceas rău. Ştii cine a rostit zicala asta
populară?

Mitică Molidu: Cum să nu? Tovarăşul Nicolae Ceauşescu. A spus
că atunci se va întoarce capitalismul în România când o face
plopul pere şi răchita micşunele.

Primarul: Vezi că ştii? Şi plopul a făcut pere şi răchita micşunele
tocmai în decembrie l989 când Dumnezeu şi bravul nostru popor
l-au răsturnat de la putere. Căci fără ajutorul Celui de sus şi bu-
luceala celor de jos, dictatorul nu ar fi căzut în numai câteva zile.
(sentenţios) Aşa că se pot întâmpla minuni oricând.

Mitică Molidu: Oricând,domnule primar!
Primarul: Îţi doresc să revii pe fotoliul de primar, domnule con-

silier Mitică. (întinde mâinile într-un gest generos) Tronul meu ți-l
las ție. Am să ordon partidului meu să te sprijine.

Mitică Molidu: Domnule primar, sincer sa fiu, nu mă mai simt în
stare.

Primarul (uimit): Dar nu ai mai fost primar?
Mitică Molidu: Ba da. Dar față de cele trei legislaturi ale dvs.,

primariatul meu a fost de două parale... adică, pardon, de două
zile... Imediat după revoluţie, după ce au fugit tovarăşul şi to-
varăşa, eu am devenit primul primar democrat, ca să zic aşa, de
după era comunistă. În cele două zile, pe 22 şi pe 23 decembrie,
cât a durat primariatul meu...

Primarul: Atât de scurt?
Mitică Molidu: Scurt şi intens. Am suferit un atac...
Primarul (speriat): Atac? Un atac al teroriştilor?
Mitică Molidu: Nu, un atac de cord... Am fost imediat internat

în spital într-o rezervă şi de acolo am urmărit revoluția. În direct...
Primarul: Cum de-ai reuşit să ajungi aşa degrabă la primarie

imediat după fuga Ceauşeştilor?
Mitică Molidu: Păi, instituția pe care o conduceam eu era cea

mai apropiată de primărie. Am trecut podul şi am intrat în istorie.
Primarul: Dacă fugea un alt director şi-ţi lua locul?
Mitică Molidu: S-a nimerit să fiu eu cel mai aproape şi mai iute

de picior. Nu am reuşit să fiu primar decât o clipită în oceanul is-
toriei, dar numele meu figurează în fruntea listei primarilor de
după 22 decembrie. Am fost primul care am ajuns în balconul
Primăriei. De aici, de la geamul ăsta, de la geamul ăsta istoric, eu,
am vorbit mulţimii din piaţă. Din balcon...

Primarul (ironic): Ai jucat scena balconului?
Mitică Molidu: Da, am jucat-o. Eu eram Romeo, iar Julieta mea

era ...
Primarul (cu gâtul întins): Era?...
Mitică Molidu: Era... Revoluţia Română...
Primarul: Este adevărat că înainte vreme scriai lucrări istorice?
Mitică Molidu: Da, dar mă săturasem de lucrări istorice, voiam

de data asta să fac, pur si simplu, marea istorie, nu să mai scriu
despre ... Decebal!

Primarul: Ai scris şi despre Vlad Ţepeş?
Mitică Molidu: Da, dar dacă aş scrie acum despre Vlad Ţepeş,

pur și simplu, aş primi țeapă. Cine se mai interesează de Ţepeş?

PERSONAGIILE:

Jenică Vidu, poet pensionar, autor al plachetei Pravurile, pulverile;

Primarul unui municipiu vestic al României;

Kiraly Andras, autorul plachetei de„haiku”- uri intitulate Singuri în pustă;

Angel Crudu, tânăr poet, autor al plachetei de versuri mi se rupe-n paișpe ;

Parțiu Orvel Tăciunel, profesor, președintele juriului secției de literatură;

Mitică Molidu, revoluţionar şi consilier municipal.

(Orice asemănare cu realitatea este pur și, evident, întâmplătoare)

Comedie pur contemporană (fragment)

Premiul de Excelent,ã

PAșcu bAlAci
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Nimeni. Poate vreun doctorand, vreun profesor amărât de isto-
rie, care vrea să-şi mărească salariul cu sporul de doctorat...
(ducând degetul spre buze) Eu scriu acum... despre ce credeţi?

Primarul: Nu am idee.
Mitică Molidu: Despre... Dracula.
Primarul (uimit): Dracula?!?
Mitică Molidu: Dracula este singura marfă românească demnă

de exigenţele exportului. Tovaraşul Nicolae Ceauşescu, ușor să-i
fie praful de pușcă, ne cerea să dăm producţie pentru export . Să
lichidăm datoria externă. El a reuşit să lichideze datoria externă,
dar noi am făcut-o să crească la loc . Este chiar mai mare. De aceea
trebuie să-i urmăm exemplul, dar într-un sens superior. Să creăm
ceva care să aducă profit maxim. Lucrurile nu s-au schimbat
aproape deloc. Din nou trebuie să exportăm masiv, să scăpăm de
noua datorie externă. Dar nu mai putem înfometa populaţia.Ce
putem noi să livrăm acum în democraţia noastră multilateral dez-
voltată? Pe Dracula.

Primarul: Chiar crezi că ...
Mitică Molidu (se aprinde): De ce să ne prostească pe noi

scoţienii cu monstrul lor din Loch Ness? De ce să ne înfioare
chinezii cu Yeti, omul zăpezilor? Noi, românii, avem monstrul nos-
tru... Nefericit popor este acela care nu are propriul său mon-
stru!... Fiecare naţie ca să prospere trebuie sa aibă dreptul sacru
la monstrul ei. Dreptul de a avea propriul nostru monstru este un
drept natural, inalienabil şi imprescriptibil... În societatea noastră
post-industrială şi intens informatizată, nevoia de monştri
este foarte mare, domnule primar. Să stiţi că romanul lui Bram
Stokker, în comparatie cu cartea mea despre Dracula este numai
o glumiță. De grădiniţă. À propos, dacă vă duceţi la Bruxelles sau
la Strasbourg, domnule primar...

Primarul: Sigur că mă duc. Păi, nu sunt eu europarlamentarul
vostru?

Mitică Molidu: Acolo la o berică belgiană, la un mititel valah
sau o sărmăluţă transilvană, puteţi aduce vorba despre... mon-
strulețul meu, ăăă, despre cartea mea. V-o dăruiesc cu dedicaţie.

(Scoate o carte din buzunar şi scrie pe pagina de gardă)

Primarul (luând cartea): Ei, cum eşti şi tu?! Nici nu am pus şezu-
tul meu amărât de est-european pe scaunul falnicului si opulen-
tului Occident, că deja îmi şi dai sarcini de serviciu.

Mitică Molidu: De serviciu în slujba ţărişoarei ăsteia dragi,
România, fecioară virgină, iertaţi-mă pentru intenţionatul pleo-
nasm, fecioară virgină, ziceam, care se mărită cu bătrânul conti-
nent. Ce să punem noi în lada de zestre a fecioarei-tărişoarei
noastre? Dvs. credeţi că Occidentul e prost? Nici vorbă! Aşteaptă
trusoul, aşteaptă zestrea miresei. Ce trusou îi pregătim noi?
Înainte vreme,în străinatate, când se vorbea despre România se
aducea vorba de Ceauşescu şi Nadia Comaneci. Mai tarziu, de Gică
Hagi. Pe Ceauşescu l-am împuşcat, Nadia a îmbătrânit şi s-a în-
grăşat. Nu mai sare peste bârnă. Gică Hagi s-a răsuflat. Trebuie să
dăm Occidentului altceva. Ce anume? Pe Dracula. Să-l punem pe
acest monstru în lada de zestre a ţărişoarei noastre, domnule
deputat euro-parlamentar!

Primarul: Pe dracu! Nu fi naiv!
Mitică Molidu: Nu sunt deloc naiv. Dracula este moneda

forte acum. Mai tare decât dolarul. Americanii nu ştiu de Româ-
nia, ei ştiu de Dracula. Pentru mulţi dintre ei, România nu este
România, ci Draculia, dacă vreţi, Ţara lui Dracula. Dacă nu-l ex-
portăm pe Dracula imediat, intrăm în acut şi rapid faliment
naţional, vom da de dracu cu adevărat! Ca să scăpăm de dracu,
există o singură salvare. Să-l aruncăm în braţele altora sub nu-
mele faimos de Dracula! Nu putem scăpa de Dracu, decât prin
Dracu-la!!! Nu este un simplu joc de cuvinte, domnule primar!
Dracula ne va lovi cu un tsunami de bani! Cine are bani, are şi suc-

ces în politică! Cine intră în politică, devine invulnerabil şi inata-
cabil şi poate să se îmbogăţească şi să-şi salveze investiţia! Pute-
rea pe care ţi-o dă politica are însă o mare hibă: este prea scurtă!
De aceea, trebuie profitat la maximum şi să-ţi umpli buzunarele
de bani! Cine n-are bani, n-are ce căuta în politică. Am zis!

Primarul (uitându-se în carte): Când ai scris tu cartea asta,
Mitică?

SCENA 2

(În cabinetul revoluţionarului şi consilierului municipal
Mitică Molidu, directorul editurii „Draculia”

intră cu timiditate poetul pensionar Jenică Vidu)

Jenică Vidu: Buna ziua, domnule director. Vă adresez sincere
felicitari .

Mitică Molidu (uimit): Pentru ce?
Jenică Vidu: Pentru victoria în alegerile europarlamentare.

Mitică Molidu: Te-ai țicnit, Vidule? Ce alegeri visezi? Nu eu am
fost ales pentru Bruxelles, ci primarul.

Jenică Vidu: Da, dar cine l-a consiliat pe primar? Cine va fi noul
consilier europarlamentar al primarului?

Mitică Molidu: Cine?
Jenică Vidu: Ei, cine? Dumneavoastră!
Mitică Molidu: Eu? De unde ştii? Nici nu am discutat asta cu

primarul.
Jenica Vidu: Eu nu ştiu ce aţi discutat cu primarul. Eu citesc

ziarul local ca pe Sfânta Scriptură şi în predica de azi, pardon, în
editorialul de azi, taman asta se scrie despre Dumneavoastră.

Mitică Molidu (siderat): Ce se scrie? N-am apucat să văd...
Jenică Vidu: Că veti fi consilier europarlamentar al domnului

primar. Mă rog, acum, ex-primar, că nu poate sta în acelaşi timp şi
la noi şi la Bruxelles.

Şi la noi în oras, deşi suntem majoritar ortodocşi, este ca şi la
alegerea papei la Vatican.

Mitică Molidu: Adică?
Jenică Vidu: Ce bagă ziarul local pe coș, se cam albeşte de

fumul adevarului...
Mitica Molidu (cu modestie): Ei, uite, nici nu m –am gandit la

asta ...
Jenică Vidu: Vă rog a-mi permite sa gândesc cu voce tare.
Mitică Molidu: Gândeste!
Jenică Vidu: Oare nu-i lucrătura primarului? Care nu vă pro-

pune, grosolan, să-i fiți prim-consilier, ci strecoară cu subtilitate
propunerea într-un mod foarte fin, prin intermediul presei locale.
Acum, Dvs., nu aveţi decât să-l întrebaţi pe primar dacă poate fi
adevărat ce proclamă sus şi tare presa democrată. Şi primarul nu
o să zică „Nu!”. Ca să nu-i supere pe cei de la foaie.

Mitică Molidu: Dar la urma urmei, bietul nostru primar nu are
pe cine alege. Nu i-am fost eu baci până la adânci bătrâneţi? Nu cu
mine se deschide lista primarilor democraţi de după Marea Re-
voluţie Socialistă din Octombrie...

Jenică Vidu: Pardon! Marea Revoluţie Socialistă din Decem-
brie...

Mitică Molidu: A, da, asta am vrut să spun... dar avem cu toţi
încă automatisme verbale...

Jenică Vidu: Nu vă îngrijoraţi, am şi eu...
Mitică Molidu: Ca să scăpăm de automatismele verbale eu aş

propune ceva.
Jenică Vidu: Ce anume?
Mitică Molidu: Nu sunt eu cel săpat cu dalta de oţel în marmura

albă cu litere de aur ca fiind primul primar de după Decembrie
1989?

Jenică Vidu: Ba da .
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Mitică Molidu: Atunci să folosim termenul de Primăvara din De-
cembrie 1989 a poporului român! Să folosim sintagma aparent
oximoronică Primăvara din Decembrie 1989! Pentru că a fost cald
în 22 Decembrie 1989. Toată lumea a ieşit pe stradă. Să scrii un
articol la ziarul local cu titlul Primăvara din Decembrie 1989.
Înainte de a-l duce la tipar, să vii cu el la mine. După acest articol,
literele de aur ale numelui meu vor fi cu adevărat veşnice! (cu un
ton ex-cathedra) Aurul nu rugineşte, poetule!

Jenică Vidu: Mie îmi spuneţi? Mie, care am fost farmacist din
fragedă tinereţe? Aurul nu rugineşte dar, mai ales, nici nu poate
corupe un caracter de oţel ca al Dumneavoastră. Doar bronzul se
cocleşte. Chiar şi în statuile marilor poeţi ai ţării şi ai lumii. A sta-
tuii poetului nostru naţional din oraşul nostru unde în fiecare l5
ianuarie...

Mitică Molidu: Hai, să lăsam festivismele arhicunoscute. Pentru
ce ai venit la mine?

Jenica Vidu (răsuflă adânc): Am venit ca să repar o nedreptate,
aş zice, istorică.

Mitică Molidu (mirat): Istorică? Vrei să m-atingi la punctul sen-
sibil? Ştii că sunt autor de lucrări istorice.

Jenica Vidu: Ştiu şi, cu atât mai mult, vreau să repar o nedrep-
tate istorică. În sensul de... istorie literară. Am venit pentru un sin-
gur lucru. Ştiti, bineînţeles, că ne aşteaptă o noua ediţie a Galei
Premiilor de Excelenţă oferite de municipiul nostru celor mai de
seamă oameni ai urbei. (trist), Acum doi ani... am pierdut la secţia
literatură. În ciuda vârstei mele înaintate şi înţelepte și operei
mele de o maturitate fără seamăn...

Mitică Molidu (uşor ironic): Mai ales, în ciuda vârstei, Jenică.
Jenica Vidu: A câştigat un profesor cu o lucrare de istorie ...
Mitică Molidu (sare în sus): De istorie?
Jenică Vidu: De istorie, dar de istorie literară despre revista li-

terară a urbei. Ceva în genul de reflectare a ideii evropeneşti în
această revistă literară. Şi gata am fost... Terminat... Am fost
sacrificat precum mielul...

Mitică Molidu (râde bine dispus): Nu precum mielul, că nu mai
eşti tânăr, Jenică, ci precum berbecul...

Jenică Vidu (râde şi el): Da, precum berbecul. Pentru că în juriu,
fiind mai mulţi scriitori de la revista literară cu pricina, am fost
sacrificat pe altarul municipal. Am pierdut premiul pentru litera-
tură pe nedrept. Deşi premiul era pentru secţia de literatură,el s-a
acordat în mod samavolnic şi nedrept, pentru o biată lucrare de
istorie literară. Şi nu pentru literatură, pentru poezie ori proză ori
teatru. Dreptate-i asta,domnule consilier municipal? (Răsuflând
adânc.)

Acum am fost nominalizat din nou, alături de doi concurenţi
mult mai tineri, neexperimentaţi, dar dacă nu o să ies, nu o să râdă
lumea de bătrâneţea mea? Nu o să pufnească în râs până şi curcile
din curtea casei mamei mele de la ţară? Nu o să miaune de jale şi
pisica blocului unde stau?

Mitica Molidu (binevoitor): Câţi ani ai, Jenică?
Jenică Vidu: În 15 ianuarie anul viitor voi împlini 70 de ani...
Mitică Molidu: Nu cred... Vai, cum au trecut anii? E posibil aşa

ceva? Tu, să ai tu, 70 de ani?
Jenică Vidu (scoate un buletin de tip vechi, foarte scorojit şi i-l

întinde): Parcă eu cred!? Dar iată ce glăsuieşte actul...
Mitică Molidu: Ăsta nu e buletin, Jenică.
Jenica Vidu: Da΄ ce-i?
Mitică Molidu: Hrisov. Uric. Pergament. Papirus. Manuscris de

la Marea Moartă. ( se uită cu luare aminte) Extraordinar!!! În 15 ia-
nuarie anul viitor împlineşti 700 de ani...

Jenică Vidu (atins ): Cum!?!
Mitică Molidu: A, iartă-mă, am spus şapte sute de ani?
Jenică Vidu (smiorcăindu- se lamentabil ): Daaa...
Mitică Molidu: Ei, nu te supăra, sunt şi eu obosit. Ce să fac? Ma-

tusalem a trăit mai mult decât tine... În l5 ianuarie, anul viitor, tu

vei împlini 70 de ani... (contrariat) Dar să ştii un lucru: marii poeţi
ai lumii nu trăiesc până la vârsta asta...

Jenica Vidu (atins din nou la punctul cel mai sensibil): Ei, nu, pe
dracu, domnule consilier municipal. Dar Rabindranath Tagore, ori
Michelangelo? Şi eu trăiesc mult ca şi mama mea. Mama mea cu
asta se ocupă. În plus, m- am şi nascut pe 15 ianuarie. Nu întâm-
plător!!! De când mă ştiu eu am scris, am scris, am scris. Încă din
leagăn. Ce vechime uluitoare am eu în câmpul scrisului româ-
nesc! Ar trebui ca Statul Roman să-mi dea o pensie suplimentară
pentru metafora mea rară, pentru rima mea interioară,dacă
oraşul ăsta ingrat, nu- mi va da Premiul de Excelenţă imediat.

Mitică Molidu: Ai bolunzit? Vorbeşti în rime?
Jenica Vidu: Spre deosebire de Mr. Jourdain care a vorbit în

proză, eu vorbesc, când doresc, numai în versuri. Primul meu țipăt
a fost un haiku foarte reuşit. Eu am asupra mea, oriunde şi
oricând, un căpeţel de creion şi un crâmpeiaş de hârtie. Când
Sfânta Muză îmi trage o scatoalcă - Na! - peste capul meu pleşuv,
dar genial, iute scot căpeţelul de creion loial, întind hârtiuţa şi -
haț! - am apucat inspiraţia de pleată şi o pun la chinuri de îndată...
Eu forţez nemurirea, asta mi-e firea, Excelenţă!!!

Mitică Molidu: Bun, dar ca să câştigi Marele Premiu de Exce-
lenţă trebuie să..

Jenica Vidu: Să?...
Mitică Molidu: Să scrii o carte... Ai scris ceva?
Jenică Vidu: Da.
Mitică Molidu: Ce?
Jenică Vidu: Am scris... o plachetă.
Mitica Molidu: Numai atât?
Jenică Vidu: Ce să fac, domnule director? Mă lasă puterile... Că

eu scriu de la începutului secolului trecut şi mi- am dat seama de
zădărnicia scrisului meu. De aceea, cărticica mea de acum, sper
să nu fie cârâitul meu de corb singuratic, se intituleaza Pravurile,
pulverile..., parafraza după eminescianul vers Vânturile, valu-
rile, numai că eu fiind, farmacist, am preschimbat vânturile şi val-
urile în pravurile, pulverile...

Mitică Molidu: Bun! Jenică, uită-te la mine şi multumeşte-mi
încă de pe acum. Om te fac! Excelenţă te fac! Dar pentru asta,
scrie...

Jenică Vidu: Dar am scris!
Mitică Molidu: Ai scris pe dracu, lasă-mă să termin! Scrie re-

pede o cerere de sponsorizare la consiliul local unde sunt consilier
municipal şi mă voi îngriji personal să iei banii... (dulce-impera-
tiv) Dar vei scoate placheta numai şi numai la Editura mea. Cu E
mare. La Editura Draculia.

Jenică Vidu: La ce?
Mitică Molidu: La editura mea. Cu E mare şi D mare. Cea mai

bună editură din oraş. Tot acum ai să scrii şi o cerere de spon-
sorizare la consiliul judeţean. Poetul blând suge la două oi, adică
la două Muze, adica la două consilii: municipal şi judetean. Ha,
ha, ha, ha!!!

Jenică Vidu: Cum? Să cer bani şi de la consiliul judeţean? Nu
vor şti consilierii judeţeni că am facut cerere şi la consilierii mu-
nicipali?

Mitică Molidu: Nu. Pentru că le-a luat Dumnezeu minţile. Sunt
atât de dezbinaţi, se cred atât de importanţi şi se urăsc atât de
mult încât se ignoră reciproc, fiecare negând existenţa politică a
celuilalt. Foarte bine, noi să fim destepţi şi să profităm din plin de
prostia lor îngâmfată.

Jenică Vidu: Sunteţi un adevărat Machiavelli al României!
Mitică Molidu: Machiavelli a fost pentru Italia. României îi tre-

buie altceva. Sper să găsesc eu. Deocamdată, pune-te pe scris.
Poeţii trebuie să compună şi cereri administrative, nu numai
poezii. Scrie: Către consiliul local al muncipiului. Şi apoi, tot
aşa: Către Consiliul judeţean...

(Poetul pensionar începe să scrie pe o coală de hârtie
ce îi dictează consilierul)
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în trecere

Toamnă târzie, stropi de galben...
Mintea colindă intens,
așa cum nici vântul
nu poate opri
vara ce tocmai a trecut
peste noi...

O schimbare profundă
în adâncul inimii.
Subtil încercată,
îmbrățișarea ta revine
cu primăvara,
pe ochi de smarald.

Ascultă!
Ziua șoptește prin frunze
un răspuns de care
tu habar nu aveai:
un nou anotimp!

Cercul vremii ne prinde.
Nu-ndrăznesc să schimb
noaptea deasă și albă pe ziua ce vine.
În trecere,
timpul mi-a adus fericirea.

ploaia

inima-mi bubuie în piept ca un ciocan,
pustietatea îmi dă frisoane.
ascult ploaia...
înaintez prin urletele sacadate ale norilor,
iar lumina fulgerelor mă orbește.
o simt.
o simt aproape.
o simt gonindu-mi prin sânge.
apa își plimbă stropii
pe tendoanele mâinii mele,
mă învăluie în brațele ei glaciale
și îmi scufundă obrajii tremurânzi.
sunt o ființă cu ploaia...

jocul dezintegrării

Te joci Mă iubește, nu mă iubește
cu propria-mi ființă
exact ca un suflet pueril
cu o gingașă lalea
într-o seară senină de primăvară.
Prima petală,
desprinsă ușor,
suspină la ceea ce era cândva,
o coeziune cu celelalte
câteva petale.
Cea de-a doua,
blajină,
se alătură primei petale,
iar cea de-a treia,
plăpândă,
nu se lasă mai prejos.
M-ai dezgolit
de la epidermă, prin dermă
și până la hipodermă,
prin măduva avidității
și a trăirilor ontologice.
Mi-ai examinat cugetul îndeaproape
și l-ai considerat
nimbul de la capătul hazardului
în jurul căruia gravitezi.
Aș fi zis că totul e platonic...

reverie

De-ai fi apă,
te-ai opri să-mi potolești setea,
să-mi izvorăști din suflet,
iar undele-ți învolburate
să-mi fie pansament vertiginos
peste capilare, vene și artere?
De-ai fi foc,
te-ai încumeta să-ți reverși căldura
peste mâinile-mi înfrigurate,
să-mi faci sângele să ardă mocnit,
să călătorească în timp și spațiu,
ghidat îndeaproape de inima-mi grăbită?

De-ai fi pământ sacru,
m-ai lăsa să-ți profanez veșmântul,
să pășesc ezitant pe firicelele-ți de iarbă,
să mă-mbăt cu mireasma florilor de mai,
să o păstrez în plămânii mei,
să devină antidot
de malefic, de cavernos, de tenebre?
Să devină tu translatat în mine,
tu și eu translatat în noi.
De-ai fi...

El tiempo

Te-aș așeza în palma mea,
să răsari neostenit
din cusătura vieții
întipărită pe mâna stângă.

Aș lăsa timpul să cearnă
culori; veșminte peste
ființa ta plăpândă, în care
mă rătăcesc și mă regăsesc.

E poem amurgul tău,
asfințitul stăpân îmi e.
Udă-ți iubirea pătimașă zi de zi,
întoarce clepsidra-n amintiri.

cultură

semăn albastrul cerului
pe pământul reavăn,
care-și coase șuvițele
în răsadul meu
răpesc luna,
mângâi norii,
culeg stelele
și umplu mâinile, buzunarele,
inimile, mințile, gândurile
de buchete
de înseninare.

Denisa Balea
Născută la 1 mai 2000, Vișeu de Sus, Maramureș. Absolventă a Cole-
giului Militar„Ștefan cel Mare”, Câmpulung-Moldovenesc. Membră a
Cenaclului „Tinere condeie” al colegiului. Actualmente studentă la
Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov. A debutat cu
poezie în revista literară Libris, nr. 3/2020.

Pagină realizată de victor conStAntin măruȚoiu
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MIZEZ PE VERDE

Mi-e frică de propria umbră,
fiindcă ar putea să rostească în orice clipă
cuvântul de grație care ucide.

De aceea, mizez pe verde.

Noaptea se furișează în mine prin călcâie,
iar eu calc nu pe lucruri, ci pe umbrele lor,
provocând misterioase combinații,
calc pe umbra unei pietre și
undeva o pasăre moare în aer,
calc pe umbra unui sâmbure și undeva
un copac se despică în două

și umbrele râd de spaimele mele,
de aceea mizez pe verde, pe verde.

A VEDEA PRIN LUCRURI
CA PRIN NIȘTE LENTILE

În acest somn scurt de la amiază,
sălbăticit de șerpi și păzit de ochi metafizici,
zeii, lipiți de frunze cărnoase,
alunecă visători spre ultima toamnă.

În acest somn scurt de la amiază
moartea se scurge din lucruri,
luând cu ea perfecțiunea lor.

În acest somn scurt de la amiază
cineva proclamă renunțarea la tragedie.

În acest somn scurt de la amiază
se vede prin lucruri ca prin niște lentile.

O, în acest somn scurt de la amiază
un sculptor mă urmărește,

pentru că a întrezărit în trupul meu
imaginea operei sale perfecte.

PASTEL

Întinsă pe nisip, simt cum trupul,
alcătuire de aer, devine
respirația unor plămâni cosmici.

Lângă mine, descopăr zona secretă
unde oceanul și cerul se scurg
unul în altul, până la înlocuirea completă.

Mă ridic și, în locul meu, pe nisip
rămâne conturul vag al unei inimi.

ÎNTOARCEREA COSMOSULUI LA SINE

Pleci tu, floare a somnului,
lăsându-mă într-o baltă de sânge înzăpezit.
Desigur că e noaptea soarelui carnivor.

Și dacă pe noi ne abandonează somnul
și dacă frunzele înghit păsări
și dacă pe cai îi mănâncă iarba lor

e semn că întoarcerea cosmosului
la sine este aproape.

POEM

Sângele meu nu se poate să nu treacă
prin mai multe trupuri,
se hrănește cu unul, ca să-l învie pe celălalt,
îi smulge unuia inima,
ca să i-o dăruiască altuia,
și tot așa până nu se poate ști când.

Altfel nu s-ar putea explica
Trecerea nopții în zi.

TURNUL MORȚII VERZI

Eu vorbeam, vorbeam, nici eu nu mai știam de când,
și părul meu vorbea prin nu știu care gură,
el se trezea și adormea la loc și-n somn spunea:
e turnul morții verzi, afară, draga mea,
prelungă noapte e și iarnă pură
și niciun soare n-o să mai răsară,
curând o simfonie albastră o să-nceapă,
nimic nu va mai fi, nici dimineață și nici seară,
nici aer, nici pământ, nici foc, nici apă,
nimic din ce-ar putea să doară.

E-o profeție mincinoasă, îmi spusei,
și îmi venea să-l iau la palme,
dar simfonia cea albastră-și începu
curând acordurile calme.

Caliopi Dinu
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În noaptea asta

În noaptea asta voi dormi dezbrăcat
ca un clopotar alcoolic, fără cearceafuri,
cu toți greierii delirând pe plasa ferestrei
și umerii tăi în mișcarea șurubului sub tâmple,
în artere, dincolo de prevestirea caznelor.

În noaptea asta voi visa acvile aruncându-se
în prăpăstii și pomi carnivori, cu fructe moi
ca sânii iubitelor pe care le-am nefericit.

Dar înspre zori, când moartea se zvârcolește
în chinurile facerii, te voi striga cu dinții
încleștați, pe numele tău de fată, de femeie,
de osândă,
implorându-te să nu mă auzi.

Așezat

Dar eu ştiam că voi muri,
aşa că mi-am văzut liniştit de treabă –
am împăturit şerveţelul cu care
îmi ştersesem lacrimile,
am îndreptat colţul feței de masă, am potrivit
scrumiera peste pata de vin, m-am sculat
şi am spus ridicând mâna dreaptă
şi degetul arătător:
– Suntem nişte animale, nişte vite
numai bune de dus la tăiere.
Nu valorăm nici cât dopul sticlei
din care... din care...

Apoi am închis ochii şi am aşteptat.
Dar n-am auzit niciun sunet,
nicio atingere, nici măcar
fâșâitul tăcerii.

Ospătarii n-au alergat furioşi,
ca altădată, în vremurile bune,
să mă înşface, să mă doboare
la podea, ca pe un câine turbat,
sirena poliţiei n-a spart ferestrele,
doctorul și brancardierii n-au împins uşa
cu piciorul şi n-au intrat gesticulând
futu-ţi cristoșii mă-tii de beţiv
nenorocit, nu, nimic, însă eu
ştiam că voi muri, aşa că m-am aşezat la loc,
în linişte, ca unul dintre cei care nu mai au
nimic de făcut decât să se întrebe
dacă nu cumva ceea ce stătea să vină
a și venit...

Cartea

Într-o zi o să îmi scape cuțitul
cu care m-am deprins să curăț solzii
lucrurilor, o să-mi pătrundă adânc
în palma stângă, o să-mi reteze linia
destinului, un mănunchi de vene
din cele mult prea albastre
și o să se oprească în tăblia mesei.
Iar tu, de dincolo, o să strigi:
iubitule, ce se întâmplă, de unde
vin fluturii ăștia cu aripi în formă de cruce
și ce fel de muzică a început dintr-odată
să curgă din oglinzi, nu cumva ai umblat
cu cuțitul de curățat solzii lucrurilor?
Fii fără grijă, iubito, voi spune eu atunci,
închizând ochii, umplându-mi plămânii
cu mirosul de fân uscat și iesle putrezită
al sângelui, nimic altceva n-am făcut decât
să deschid, ca de atâtea ori, la întâmplare,
cartea fără început și fără sfârșit din care tu
nu vrei să citești niciodată.

Raul Sebastian Baz
Raul Sebastian Baz s-a născut în 1960 la Sinaia. Este

matematician, poet și prozator. După absolvirea Facultăţii de
Matematică în 1985, am început o carieră de profesor. A
debutat literar cu volumul Poveştile Mariei, apărut în 2010,
carte urmată de volumele de poezie: Arta însingurării (2014 -
Editura Agol, premiat de Revista Sintagme Literare), Cartea
pedepsirii (2015) - Editura Eurostampa, premiul „Cartea anului
2015”al Asociaţiei Culturale Itaca din Dublin, Geometria tainică
a infernului (2016) - Editura Singur, Cu faţa la pământ (2018) -
Editura Eikon, Numere prime (2019) - Editura Brumar.
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Mare bucurie: s-a ținut Tiff 20, cu același entuziasm
nedisimulat. Mulți spectatori – 100 000 –, dar și 270
de voluntari amabili. În revista Aperitiff directorul

artistic al festivalului, Mihai Chirilov, scrie că „pandemia și lipsa
unui sprijin aplicat venit din partea guvernanților aproape că au
pus pe butuci producția autohtonă; în mod paradoxal însă, am
avut un record de înscrieri românești la această ediție…” Cum ar
fi Clujul fără acest festival ambițios și, iată, longeviv? Orice film
prezentat la Tiff are altă prestanță, ca o salată în bol de argint.
Terasele Tiffului devin nostalgice. Nu poți concepe întreruperea
acestui festival regesc, prin care Clujul respiră înălțimi spirituale
nebănuite, adânci.

Iată câteva filme văzute la acest Tiff:

• ÎNTREGALDE de Radu Muntean, cu Maria Popistașu, Ilona
Brezoianu, Alex Bogdan, dar… mai ales cu neprofesionistul Sabin
Luca, revelația festivalului. Bătrânul senil devine un simbol al
discrepanței rural/citadin. Maria, Dan și Ilinca duc ajutoare uma-
nitare în satul Întregalde. Mașina se înțepenește, apariția bătrâ-
nului răstoarnă situația, gaterul e abandonat. Oare mai vrei
altruism când viața ți-e în primejdie? Filmul (sosit de la Cannes) a
cucerit spectatorii. Radu Muntean (a regizat Boogie, Hârtia va fi
albastră, Marți după Crăciun, Un etaj mai jos) afirmă că proiecția a
fost foarte bine primită la Cannes. Referitor la Sabin Luca, regi-
zorul mărturisește că îi era clar că nu putea folosi un actor de
profesie în rolul unui tăietor de lemne din zona respectivă. Un
film despre generozitate, altruism, dar și despre egoism și
superficialitate.

• CÂMP DE MACI de Eugen Jebeleanu, film recompensat cu
premiul pentru regie, dar și cu premiul publicului. Filmul pornește
de la un caz real, când la Muzeul Țăranului Român din București

a fost boicotată proiecția unui film cu temă LGBT. Și aici: zarvă,
nervi, strigăte, icoane, poliție. Homofobie, toleranță…fără nimic
ostentativ. Regizorul știe să mențină o tensiune incredibilă,
respectând limbajul personajelor și ideile lor („poți să te uiți la
mine când mă piș, dar după asta nu te mira de ce ți-am spart
fața”). Deodată, liniștea din sala de cinema (s-a filmat la Studio),
scaunele de velur roșu și silueta neagră a polițistului gay (Cristi).
Excelent Alexandru Potocean în rolul polițistului generos Mircea.
Eugen Jebeleanu nu pune accente definitive, deoarece… macii
sunt fragili, nu-i așa?

• BERLINER de Marian Crișan (Morgen, Rocker, Orizont), cu
Ovidiu Crișan, Ion Sapdaru, Maria Junghietu. Salonta. Alegeri
pentru parlamentul Europei. Mascaradă, satiră politică, limbaj de

lemn, dar și limbaj neaoș. Se fac poze în neștire, se votează și la
înmormântare – chiar și morții pot vota! Cuplul Ovidiu Crișan/
Maria Junghietu funcționează perfect. Păcat de anumite bucle
de lentoare, când ritmul scade. Mulți spectatori au refuzat tema
propusă, nu mai doreau realitatea… politică, o știau pe propria lor
piele…

• VOCEA UMANĂ de Almodovar, după piesa lui Cocteau din
1930. Joacă incendiar Tilda Swinton. Regizorul ne oferă o versiune
strălucită și personală în 29 de minute. Un portret incandescent
al femeii, cu rezonanțe infinite. Un apartament aseptic, unde se
plimbă Tilda în ținută extravagantă. Ne gândim, desigur, la alt film
de Almodovar: Femmes au bord la crise de nerfs. Da, amantul o
părăsește, iar camera ei seamănă cu o scenă de teatru. Să fie doar
un exercițiu de stil?

AlexAndru
JurcAn
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• ASTA-I VIAȚA! de David Martin de Los Santos. Joacă Petra
Martinez – premiul de interpretare. Da, am fost sigur că va fi
premiată, nu se putea altfel. La 70 de ani actrița avea lumini
nebănuite în ochi și în tăceri, în acel road-movie ce declanșează
redescoperirea de sine. Spania pe care a părăsit-o arată acum
altfel. Despre alteritate sau cum să intri în povestea altora cu
scopuri pozitive. Surpriza: joacă și Florin Piersic Jr. Un talent pe
care l-am apreciat cu câteva săptămâni în urmă la festivalul Atelier
de la Baia Mare. Acolo era un one-man show, iar Florin interpreta
genial nu mai puțin de 13 personaje.

• DRAGI TOVARĂȘI de Andrei Koncealovski, cu Iulia Visoțkaia
(soția regizorului, care a jucat rolul principal și în Paradise din
2016). Suntem prin 1962. Confuzie, demonstrații. Cresc prețurile.
Filmul are alură de documentar, filmat în alb-negru. Despre
masacrul de la Novocerkask și represiunea totalitară. Legea tăcerii
toxice își face apariția. Nimeni nu va povesti nimic. Semnează
fiecare o declarație că nu va sufla un cuvânt despre… E sânge pe
asfalt? Nicio problemă, se toarnă peste el alt asfalt. Ședințe,
birocrație, lașitatea activiștilor, teama de KGB. Poate și nostalgia
Stalin, ca un complex Stockolm. Sau: „fără comunism, cu ce rămâ-
nem”? Sărbătoare peste sângele acoperit. Ascunderea cadavrelor.
Acuzație: „voi KGB ați împușcat, iar acum dați vina pe armată”. La
ce mă gândesc auzind asta, oare? La țara noastră, la 1989?

• CONFERINȚA de Ivan Tverdovsky. Un film copleșitor. Au trecut
17 ani de la atacul terorist de la Teatrul Dubrovka din Moscova.
Călugărița Natalia închiriază sala pentru comemorarea tragediei din
2002. Se vor folosi manechine gonflabile: albe (cei uciși), negre
(teroriștii), albastre (supraviețuitorii absenți de la „conferință”/
comemorare). Se rememorează frica oribilă, mutilatoare. Portarul
intervine, vrea să închidă sala, e târziu, însă cei prezenți baricadează
ușile, nu vor colții uitării, care pândesc zilnic. Se știe: cine uită tre-
cutul,„riscă să-l retrăiască”. Atât de repede uităm ororile? Natalia mai
are ceva de spus, chiar dacă portarul a stins luminile și a chemat
poliția. Trebuie mărturisit adevărul până la capăt.

• VÂNĂTORUL DE BALENE/ KITOBOY de PhilippYuryev – marele
premiu,TrofeulTransilvania. Leșka e vânător de balene în Chukotka,
în strâmtoarea Bering. Se îndrăgostește de o fată de pe videochat
(tocmai se introdusese internetul acolo). Regizorul (la primul său
film) a vrut o poveste universală, nu regională sau națională. Întâi a
venit povestea, apoi a ales locul. A lucrat cu neprofesioniști. A
schimbat adesea scenariul, a ținut cont de gesturile băieților. Dra-
goste, violență, ură, gelozie, într-un film insolit, de neuitat.

• SUPERNOVA de Harry Macqueen, cu două vedete : Colin Firth
și Stanley Tucci. Un cuplu de același sex… dar filmul vizează
altceva. Finalul unei relații din cauza bolii (Tusker are demență
senilă). O călătorie în autorulotă, ca o despărțire complexă. Ne-
rostiri, suferință reținută. Chimia dintre cei doi. Peisaje cu culori
pastelate. O toleranță tonică a prietenilor pe care îi vizitează.

Copilul teribil:
O conversa\ie cu cel mai
frumos b[iat din lume

miHAi GliGAn

Mă întreb cum ar arăta Clujul fără febra TIFF-ului, fără
foamea de film care se lasă anual peste orașul de
pe Someș. Anul acesta, festivalul a venit cu săli

pline, cu discuții furibunde la pahare de prosecco. Deși uma-
nitatea este încercată de un virus, organizatorii festivalului au
găsit o formulă optimă de a continua această sublimă mani-
festație de cinema. Dar să nu uităm că înainte de orice formă
de snobism, TIFF-ul înseamnă filme. Anul acesta am reușit să
văd 25 de filme din cele selectate, iar aici aleg să vorbesc de-
spre trei documentare, care nu au avut o foarte mare vizibili-
tate.

• Enfant terrible (2020, r. Oskar Röhler)

„Iubirea este cel mai bun, mai insidios, cel mai eficient in-
strument de represiune socială”, spunea Rainer Werner Fass-
binder într-unul dintre interviurile sale. Poate asta ar putea
explica forța furibundă a cineastului german, care în 20 de ani
de carieră a reușit să lase în urma sa zeci de filme, spectacole
și piese de teatru, trâind mereu la limita autodistrugerii și
reușind să fie un boem desăvârșit. Filmele sale au rămas în is-
torie pentru curajul, intensitatea lor sexuală și deschiderea spre
umanitate, într-un context al unei Germanii în plin haos și în
plină căutare de identitate.

Dar cum ai putea să surprinzi complexitatea acestei per-
sonalități într-un film, fără a-i minimaliza trăsăturile? Iată că re-
gizorul Oskar Röhler s-a încumetat să-i facă un portret acestui
Enfant terrible, doar că senzația este mai degrabă a unei cari-
caturi, care incidental mai atinge și arta, fiind mereu sub influ-
ența alcoolului, a cocainei și fumând excesiv.

Filmul descrie traseul cineastului de la un teatru under-
ground la discuțiile de la Cannes și întâlnirile cu mari artiști, ac-
centuând agresivitatea, paranoia și sadismul lui Fassbinder,
care în mod paradoxal reușește să țină oamenii strâns lângă el.
Decorurile de film sunt teatrale și mereu luminate în culori
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Pionieri, gabéli
§i trafican\i
de femei

Arian
Leka

Arian Leka (n. Durrës, 1966) este unul
dintre cei mai importanți autori ai litera-
turii albaneze moderne. Poet, prozator,
doctor în filologie, editor și traducător,
este redactorul-şef al revistei Poeteka (Ti-
rana, din 2004), revistă dedicată poeziei şi
culturii poetice, partener Eurozine. Scrieri
ale lui Leka au apărut şi au fost traduse în
numeroare limbi străine. Arian Leka este
laureatul câtorva premii literare impor-
tante. În limba română i-au apărut anto-
logiile de autor Nava Somnului (Librarium
Haemus, București 2007) și Biblioteca plu-
titoare (Carmides, Bistrița, 2017).

Fragment din:
Arian Leka,

Hartă mută pentru cei înecați,
Tirana 2019

Traducere din albaneză de
A.-Ch. Kuciuk

violente, în ton cu stările furibunde ale protagonistului. Fără prea mare accent pe
felul în care s-au născut filmele sale și pe modul în care a lucrat cu actorii, filmul
atinge aproape toate vârfurile de lance din cariera scurtă a lui Fassbinder, doar că
referințele sunt atât de firave, încât dacă nu cunoști detalii despre viața sa reală, ai
senzația că totul a fost superficial în creațiile sale.

Ceea ce reușește filmul este transpunerea într-o cheie teatrală a Germaniei de
Vest în plină revoltă sexuală și politică, în plină dezorientare și forță de a face ceva
notabil, ținând spectatorul departe de plictiseală sau de vreo repetiție clișeică. Deși
Oliver Masucci fumează neîncetat, reușește să te țină atent cu fiecare țigară aprinsă
și să-ți ofere o nouă informație despre irascibilitatea cineastului.

• Truman and Tennessee: An Intimate Conversation
(2021, r. Lisa Immordino Vreeland)

Cu siguranță când auzi Capote și Tennessee Williams se declanșează o curiozi-
tate în tine de a afla ce mai poate fi spus despre acești doi nebuni, care au fost cele-
bri toată viața lor pentru opera și extravaganța lor. Iată că regizorul Lisa Immordino
Vreeland a simțit că subiectul nu este epuizat, iar viața celor doi poate fi și post-
mortem un topic captivant chiar și pentru marele public. Nu trebuie să le fi citit
cărțile celor doi pentru a înțelege umanitatea și comicul debordant pe care scriitorii
îl transmit. Capote avea 16 ani, iar Williams 29 când s-au întâlnit, fără să știe că vor
fi bântuiți de o prietenie platonică și acidă. Așa începe filmul, cu mărturisirea lui
Capote despre„prietenia intelectuală” a celor doi, apoi continuă să exploreze de la
rivalitățile lor, la vacanțele de luni de zile în care se iubeau și se urau reciproc,
reușind să atragă peste tot atenția și să se concureze unul pe celălalt. Ceea ce cap-
tivează aici este faptul că suntem invitați în culisele vieții celor doi și asistăm la o dis-
cuție de tip colaj a celor doi. Nu există oameni de știință, comentatori sau alți
specialiști care să ne explice cum a fost, ci sunt doar ei doi care vorbesc unul despre
altul sau despre același subiect, iar cel care judecă sunt eu spectatorul.

Fără doar și poate cei doi au reușit să influențeze lumea în care trăim într-un
mod plin de ironie și de profunzime. La întrebarea pusă de un reporter despre cum
va fi percepută opera lor în posteritate, ambii au zâmbit. Probabil chiar și în timpul
proiecției de la Muzeul de artă stăteau undeva într-un halat, cu un pahar în mână și
râdeau unul de altul sau de vreo boală inventată de ei înșiși.

• Cel mai frumos băiat din lume
(2021, r. Kristina Lindström, Kristian Petri)

Cel mai frumos băiat din lume, documentarul care se centrează pe persoana lui
Björn Andrésen, ne arată că în primul rând cât de umani și de fragili suntem în fața
torenților pe care nu-i putem controla și pe care îi generăm involuntar. La finalul
anilor ‘60, Visconti pleacă prin Europa pentru a-l vâna pe cel mai frumos băiat și
pentru a-l face protagonist în Moartea la Veneția. Îl și găsește, un tânăr suedez timid,
angelic și care nu știe că întâlnirea cu regizorul italian îi va marca întreaga viață. În
film îl vedem 50 de ani mai târziu, trăind într-o stare de degradare fizică și psihică,
încercând să înțeleagă ce s-a întâmplat cu el și cine este.

Filmul nu mizează atât de mult pe celebritatea lui Björn și pe imaginea sa, ci se fo-
cusează pe momentele banale, pe viața sa de familie și pe faptul că poți să ai cât de mult
succes pentru că asta nu înseamnă nimic din moment ce pe tine însuți nu te liniștește.
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... în toată această stare de izolare și închidere, singura
norocoasă părea a fi o fată necunoscută pe nume Vera. Multă
mânie s-a revărsat peste acea eroină prostînțeleasă a unui cântec
delicat care a circulat prin mahala și cartier în timp ce pretu-
tindeni bubuiau marșurile realismului socialist.

Acelei Vera, căreia nu i se știa nimic în afara numelui, i se
cânta peste tot. Versurile erau șoptite prin cârciumi, unde beți-
vanii, în jurul meselor înalte, fără scaune, beau bere la halbă,
însoțită cu chiftele și cârnați unși într-un gustos amestec de sare,
oregano și boia picantă.

Verei îi cântau și muzicienii ambulanți, gabélii1 care, cu câte
un acordeon în piept, un clarinet pus strâmb pe buze și o tobă
soioasă între mâini, se plimbau pe străzi și străduțe. Cântau de
parcă cineva îi însărcinase să răspândească vreun mesaj sau cod
secret care nu putea fi exprimat decât prin cuvintele și notele
simple ale unui cântec dedicat Verei.

Prin acel cântec de dragoste, gabelii parcă se străduiau să
închidă și să reastupe crăpăturile pe care invidia, calomniile,
bârfele, turnătoriile și ura de clasă săpaseră între oamenii de
aceeași condiție și apartenență care locuiau strâmt în blocurile
construite cu muncă voluntară sau de deținuți.

Dar Verei îi cântau din suflet și pionierii și elevii claselor
primare. Necunoscuta Vera era iubita colectivă a oricui; ea
urnărea școala timp de trei anotimpuri, iar de-a lungul ano-
timpului rămas pleca în vacanță, prin centrele de odihnă ale
părinților.

Ca și cum ne-am antrena să fim„Mereu gata”2 să pornim de
la centrele de relaxare spre cele de detenție, ne suiam în
autobuze și camioane acoperite – care ne duceau și ne luau zilnic
de la centrele estivale de odihnă – unde i se cânta aceleiași Vera.

Cu siguranță, vreun cântec fără sfârșit fericit trebuie să fi fost
cântecul Verei care trebuia să iasă la ușă, căci o așteptau doi
șoferi. Probabil vreun cântec în care fetele și femeile frumoase
erau răpite și apoi iubiții evadau spre undeva.

Astfel de cântece de dragoste cu răpiri – iscate uneori din
cauza erosului, alteori din cauza răzbunării, prozodia albaneză le
știa de secole. Cel puțin de când Zuku o răpea pe Rusha krajlului3

și dormea trei nopți în turnurile ei, sau când Krajl îi răpea lui Muj4

pe nevasta trădătoare5.
Dar povestea Verei devenea neobișnuită și întru totul

atrăgătoare, fiind o poveste cu răpire din cele care, deși nu erau
privite cu ochi buni, continuau să se întâmple și pe ”vremea
Partidului”, sfidând rutina dragostei. Nu reieșea prea clar dacă
despre iubiți se spunea ”s-au răpit”sau erau un cuplu de ”răpiți”,
deoarece continuau să se răpească între ei ca în Epos sau fiindcă
se grăbiseră, făcând un gest discutabil răpindu-și fiecare iubita.

Dar nici ipotezele privind distanța călătoriei celor doi șoferi
din cântecul Verei (oare, atât de lung era drumul ce trebuia
parcurs de Vera, încât șoferii trebuie să se schimbe? / era unul
sau două taxiuri?), nici interpretările freudiene privind orgiile
(Vera singură în noapte, cu doi șoferi necunoscuți, faimoși deja
ca donjuani) și nici remodelări urbane ale baladei lui Kostandin și
Doruntina6: caii iau forma taxiurilor și șoferii poate erau călăreți,
la fel cât puteau fi Viața și Moartea) nu atrăgeau precum
destinația finală.

Întrebarea esențială era și rămânea doar una. Unde aveau s-o
ducă ei pe Vera, sau unde avea să meargă Vera cu ei? Dacă te
gândeai un pic mai profund, reieșea că povestea Verei, cântecul

ei și a calor doi șoferi, crai, răpitori cu simbrie etc., trebuie scos din
zona cântecelor de dragoste și inclus în cea a cântecelor de
pribegie și evadare. În tot textul, acest fapt era cel mai important.
Necunoscuta Vera a cântecului anonim (căreia trebuie să-i fie
descrisă măcar o trăsătură (sau ochiul, buza, gura, nasul, urechea,
mâna, piciorul, degetele sau părul) putea ajunge acolo unde nu
se putea ajunge deloc ușor.

Acea Vera fără-de-portret avea de gând să-și părăsească casa,
cartierul, mahalaua, orașul și să evadeze undeva. Cu nava? Prin
mare? Cu taxiul?!

Atât spunea cântecul care, în mod ciudat, ne era permis și
nouă copiilor să-l fredonăm. Cu taxiul pana la Port și de acolo...
Cântecul înștiința că misiunea era dusă la îndeplinire și Vera
ajungea acolo unde noi nici nu visam. Destinația finală e Verei
era Italia. Știam. Înspre acea țară nu se mai putea călători. Poate
Vera fusese ultima pasageră care pornise și ajunsese lejer în
Italia.Poate Vera continua să fie ultima care tot evada fără s-o
împiedice nimeni, de câte ori noi cântam cântecul ei. După
plecarea Verei, porturile au fost închise.

Se tot închideau tocmai când noi terminam de cântat
povestea Verei. De obicei, era Italia cea care ajungea la noi.
Uneori prin radio și alteori prin televizor. Dar ca să ajungi în Italia,
precum Vera, nu se putea întâmpla.

Acum, când s-a mărit numărul celor ce fac bășcălie de orice,
fără a percepe sau a intra în dialog cu trecutul, se aud interpretări
care privesc povestea Verei ca pe o precursoare ori prevestire a
emigrării masive și a unei istorii neglorioase a prostituției.

Erau două posibilități. Cântecul, aproape lipsit de melodie,
cu versurile:

Vera, Vera, ieși la ușă
Că te-așteaptă doi șoferi
Doi șoferi cu taxi-uri
Duc pe Vera în Italia7

...putea fi o fosilă rămasă în urma cântecelor din perioada
ocupației italiene a Albaniei. Sau era o creație ilegală care circula
prin gura copiilor și a gabélilor care, prin versuri cântate, făceau
trafic clandestin de oameni înspre malurile Italiei. Fete tinere, în
cazul acesta. Dar, oare, din asta rezulta că pionierii, împreună cu
gabélii ”mincinoși”, ”șmecheri” și mereu pe drumuri fuseseră
precursorii traficanților? Sau erau doar rapsozii, trubadurii răstur-
nărilor ce fuseseră deja anunțate și aveau să se întâmple...

1 Romii, în albaneză
2 Lozincă a vremii.
3 Krajl – rege, voievod în limbile slave. Vezi Tezaurele Neamului, vol. II,

”Zuku o ia pe Rusha”, p. 140-145 / Visaret e Kombit, vëllimi II: „Zuku merr
Rushën”, fq.140-145.

4 Unul dintre protagoniștii Eposului Vitejilor.
5 Vezi ”Răpirea soției lui Muj”, p. 159-169 / „Rrëmbimi i së shoqes së

Mujit”, fq. 159-169.
6 Celebra baladă albaneză a ridicării fratelui din mormânt pentru a

se ține de cuvânt, aducându-și sora de departe, ca să-și scoată dorul de
casă și de mamă.

7 În original (alb.): Vera, Vera dil te dera / Se të presin dy shofera / Dy
shofera me taksi / E çojnë Verën n’Itali…
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LUCIAN BLAGA – CAPTIVUL UNEI GINGAȘE
LUGOJENCE (1916-1920).„GHIOCELUL NEGRU”.

În plan afectiv, Banatul a însemnat pentru Lucian Blaga dobân-
direa fericirii prin căsătoria cu o lugojeancă de neam bun, dintr-o
familie de intelectuali și patrioți și cu propensiuni politice (socrul)
și artistice (fratele soției). Pe Cornelia Brediceanu, fiica unui
parlamentar bănățean, o știa încă din adolescență, de pe vremea
Liceului „Andrei Șaguna” din Brașov, dar iubirea cea mare a
început în studenția vieneză (1916-1920), când Lucian, după o
licență în Teologie (cu studii la Sibiu și Oradea, 1914-1916),
frecventa Facultatea de Filosofie (și Biologie), iar fata cea slăbuță,
finuță, inteligentă cu ochii vii - Medicina.

Viitorul socru, avocatul Coriolan Brediceanu, n-a fost de acord
cu relația aceasta amoroasă a mezinei din familie și a trimis pe fiul
său, Caius, în cetatea muzicii universale, spre a obstrucționa, dacă
nu putea destrăma idila celor doi foști „șaguniști”.

Iubirea a biruit totul, tinerii continuau a se întâlni la bibliotecă,
la un ceai ori se plimbau nestingheriți prin parcuri și grădini,
socializând și cimentând prietenia. Până la urmă, timidul doctor
în filosofie a descins în 1920 la Lugoj, solicitând mâna Corneliei
Brediceanu.

După ezitări și deliberări îndelungi, severul părinte a cedat, așa
că îndrăgostiții și-au unit destinele la Cluj, unde s-au și stabilit, cu
două sincope – una scurtă de doi ani (1924-1926), în orașul natal
al „minunatei”,„frumoasei” atât de slăvite în poezie, apoi una mai
lungă, datorită carierei diplomatice a savantului (învestit și acade-
mician) la Lisabona, Varșovia, Praga, Berna și Viena.

Biografii susțin că diafana făptură feminină, înrobită în dra-
gostea pentru Lucian, l-ar fi încurajat mereu pe drumul acesta de
politică externă și chiar pe plan literar, când a intervenit pe lângă
Sextil Pușcariu – o celebritate academică din Cluj – și alți scriitori
în vogă pentru ca ei să fie atenți la lucrările artistice și științifice ale
soțului ei, a cărui carieră de durată a fost aceea de profesor
universitar doctor în Universitatea de pe Someș.

Din aceleași surse, sejurul bănățean l-a ajutat foarte mult în
împlinirea aspirațiilor intelectuale, deoarece acolo, în liniștitul burg
bănățean, a găsit liniște, respect, căldură sufletească, timp liber,
toți înconjurându-l cu simpatie, degrevându-l de sarcini conjugale,
familiale și înțelegându-l că are un destin măreț în față, național și
universal. Natura în ecloziune, oamenii pașnici, responsabili,
corecți, sociabili, cuviincioși i-au priit blândului filosof, celui alintat
„Sfinxul meu”, care a făurit alături de adorata lui consoartă cu simț
sacrificial proiecte de emancipare a spiritualității românești,
începând cu miturile și folclorul.

Așadar, marele om de cultură, singurul filosof cu sistem ori-
ginal, de talie europeană, a fost vitaminizat de o femeie puternică,
în pofida fizicului plăpând, și optimistă. O Vidra în varianta literară,
ambițioasă și fidelă, ca în drama istorică a lui B. P. Hasdeu, Răzvan
și Vidra.

Grija și prietenia cu care a fost înconjurat la Lugoj și altruismul
Corneliei, metaforizate în „Ghiocelul negru”, i-au înseninat privirea

și mentalul și l-au convins că Banatul se diferențiază net de alte
provincii românești, inclusiv de Ardeal, prin abnegația localnicilor,
corectitudinea și solicitudinea temporală și dezinteresată, orgoliul
de a fi „fruncea”, adică primii în orice activitate, de a înfăptui
belșugul casei și al zonei.

Faptul că acel colț al patriei, stăpânit în timp de străini, ba de
turci, ba de austrieci etc., nu a demoralizat pe nimeni, dimpotrivă,
clipa dobândirii libertății i-a animat pe timișeni și cărășeni să
meargă doar pe ruta progresului, a prosperității, a emancipării.

Un al doilea avantaj al rezidenței în vestul țării a rezidat în
recunoașterea profilului intelectual al lui Blaga și în propunerea
lui Ion Grigore de a colabora cu câte un articol în publicația
„Banatul”, din 1925, contra sumei substanțiale de o mie lei.
Obiectiv de care „mutul ca o lebădă” s-a achitat. Multele-i mate-
riale au îmbogățit tezaurul mediatic bănățean.

BANATUL - BAROCUL ETNOGRAFIEI ROMÂNEȘTI

În altă ordine de idei, publicistul Blaga a publicat un articol de
referință în „Banatul”, intitulat Barocul etnografiei românești, 1926,
în fapt, un studiu de caz derulat pe mai multe numere, în care
autorul a afirmat și a încercat a dovedi că ea, cultura bănățeană,
este deopotrivă populară, anonimă și etnografică. Cu alte cuvinte,
la nivel sociologic se prefigurează marea teorie blagiană a tan-
demului cultură urbană-cultură rurală, alias cultură majoră-cultură
minoră. Concepția sociologului, antropologului Blaga nu diferă de
cea folclorică sau a Școlii sociologice românești de la D. Gusti în
prezent, și anume că literatura/ cultura scrisă se bazează pe cea
orală și sincretică.

Capodopera de mai târziu, Spațiul mioritic se înscrie și ea în
circuitul acesta clasicizat de idei întru disciplina Sociologia culturii,
cu multe teze îndrăznețe, originale, care particularizează această
lucrare, deja așezată pe o etajeră superioară și onorantă.

Revenind la chestiune, merită semnalat punctul de vedere al
gânditorului din Lancrăm, Sebeș, cu privire la mult slăvitul/elo-
giatul ținut din partea vestică: cultura bănățeană ca întreg, nu
distorsionată, măcinată de curente și divergențe, multietnicitatea,
voluntarismul timișorenilor, responsabilitatea, vocația întâietății
în activitate.

Tablourile de natură dinspre Bega rivalizează cu cele pastelate
moldave ale lui Alecsandri ori acelea bistrițene aparținând lui
Coșbuc. Admițând că „flora culturală e unică”, cu evantaiul de

iuliAn bitoleAnu

Blaga §i Banatul
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costume populare, cu particularitățile de pronunție și concepția
sănătoasă despre muncă și trai, Blaga decretează că Banatul
reprezintă„barocul etnografiei românești”, exprimare inspirată, ce
îi înnobilează pe românii de acolo.

La calitățile menționate ale conjudețenilor Corneliei Blaga, s-ar
mai adăuga și fantezia, puterea imaginativă, „inspirația”, cum o
numește semnatarul profundului material monografic. Care este
surprins de numărul mic de personalități dăruite pe altarul științei,
artei, civilizației, în comparație cu zestrea genetică și achiziționată
pe traseul unei vieți adesea reușite...

De asemenea, dialectul bănățean dă culoare limbii române, el
are reverberații conotative, filosofice, cantabile, însă pudicul,
reticentul și politicosul comentator avizat de etnologie nu risca
ierarhizări, exact din dorința de a nu inferioriza vreun grai...
Simpatia lui rămâne implicită, orice s-ar spune...

Nu în ultimul rând, reflecțiile blagiene îi creditează pe muzi-
cologii Sabin Drăgoi și Tiberiu Brediceanu (cumnatul său) și pe mai
puțin cunoscutul poet Vlad Delamarina ca purtători de stindard
ai bănățenismului, pe tronsonul/ panerul etnografiei. Se pare că ar
fi fost descoperită și o variantă bănățeană a inegalabilei balade
Miorița.

Dacă am răsfoi și Jurnalele Corneliei Blaga-Brediceanu, îngriji-
te de fiica lor, Dorli Blaga, atunci noi și noi revelații ne-ar îmbogăți
spiritualicește pe tema „Blaga și Banatul”. Se știe cui au fost de-
dicate poeziile Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, Pe țărm și
Izvorul nopții; iată și o altă probă de iubire maximă dezvăluită de
docila consoartă a autorului Poemelor luminii:„Un singur izvor am
pentru tot ceea ce fac (creez, imaginez, n.n.): tu!” - mărturisea
artistul modernist.

Din o nouă sursă bibliografică, vom reține că el „a trăit doi ani
de tăcere meditativă (1924-1926), schițându-și un program de
plăsmuiri pentru următorii treizeci!” .

Amintindu-și că este ardelean, efigie a valorii, a profesiona-
lismului, a seriozității și că a avut doar o prezență pasageră, fie și
decorativă în Banat, Lucian Blaga nu omite o anume mândrie a
bănățeanului, cam „țanțoș”, însă imediat se redresează remarcând
țelul constant al rubedeniilor lugojene: belșugul în arealuri/

traiectorii diferite. Mai precizează în frecventele-i intervenții
gazetărești din „Banatul” demnitatea țăranului de pe acele plaiuri,
care nu s-a curbat la niciun stăpân, indiferent de consecințe. În
esență, un ținut aparte remarcabil prin diversitatea culturală și
impresia de unicitate.
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Florina Zaharia – pre§edinte interimar
al Filialei Sud-Est a Uniunii Scriitorilor

Președintele Uniunii Scriitorilor din România, dl Nicolae Manolescu, a decis numirea
poetei Florina Zaharia ca Președinte interimar al Filialei Sud-Est, până când se vor putea or-
ganiza alegeri statutare în Adunarea Generală a Filialei, anunță Biroul de presă al Uniunii
Scriitorilor din România.

Postul de Președinte al Filialei Sud-Est a devenit vacant în urma decesului regretatului
poet Corneliu Antoniu, întemeietor al acestei filiale.

Președintele interimar Florina Zaharia, cu sprijinul Comitetului de Conducere al Filialei
Sud-Est, are următoarele atribuții: coordonează activitatea Filialei până la alegerea noului
Președinte; pune în aplicare proiectele și programele Filialei; propune Comisiei de Validare
noi membri ai Filialei; alege juriul de acordare a premiilor anuale; verifică situația încasării
cotizațiilor și folosirea sumelor încasate; gestionează în interesul Filialei sumele rezultate
din cotizații și toate fondurile atrase (subvenții, sponsorizări); atrage subvenții și sponsorizări
pentru activitățile sale; decide participările la proiecte și programe culturale, precum și
strategiile care privesc Filiala. Îi dorim mult succes în exercitarea funcției de președinte.
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Jorge Francisco Isidoro Luis Borges s-a născut la Buenos Aires
la 24 august 1899. Scriitorul argentinian e considerat drept
una dintre marile figuri ale literaturii spaniole din secolul al

XX-lea. Cultivator de diferite genuri, Jorge Luis Borges ocupă o poziție
excepțională în istoria literaturii pentru nuvelele sale. Studiază la
Geneva și Anglia. Locuiește în Spania din 1919 până la întoarcerea în
Argentina în 1921. Colaborează cu reviste literare franceze și spaniole,
unde publică eseuri și manifeste.

La întoarcearea sa în Argentina, contribuie, alături de Macedonio
Fernandez la fundarea revistelor Prisma și Prosa și semnează primul
manifest ultraist. În 1923, publică primul său volum de poeme, Fervor
de Buenos Aires, iar în 1935, Historia universal de la infamia, alcătuită
dintr-o serie de povestiri scurte (formă ce o va folosi în publicații ul-
terioare).

În anii‘30, faima sa se răspândește în Argentina, publicând diverse
lucrări în colaborare cu Bioy Casares, printre care se poate menționa
Antología de la literatura fantástica. În acești ani activitatea sa literară
s-a extins prin critică literară și traduceri din autori consacrați precum
Virginia Woolf, Henri Michaux sau William Faulkner.

Este bibliotecar în Buenos Aires din 1937 până în 1935, lector și
profesor de literatură engleză la Universitatea din Buenos Aires, pre-
ședinte al Societății Argentine a Scriitorilor, membru al Academiei Ar-
gentine de Litere și director al Bibliotecii Naționale din Argentina din
1955 până în 1974. În 1961 a împărțit cu Samuel Beckett Premiul For-
mentor, acordat de Congresul Internațional al Editorilor. Din 1964 con-
tinuă să publice versuri și proză.

Stilul să literar este unic, bazat pe inerpretarea unor concepte pre-
cum timpul, spațiul, destinul sau realitatea. Simbolurile pe care le fo-
losește fac directă trimitere la autorii care i-au oferit cea mai multă
inspirație (William Shakespeare, Thomas de Quincey, Rudyard Kipling
sau Joseph Conrad), pe lângă alte surse de interes precum Biblia, Ca-
bala evreiască, literatura europeană timpurie, literatura clasică și filo-
sofia.

Volumul din care fac parte aceste poeme se intitulează Fervor de
Benos Aires și este prima sa publicație de acest fel, iar contextul său
este, după cum cuvintele de pe copertă spun: Scrisă cu un postgust
ultraist și sub influența întoarcerii sale în Argentina după anii în care a
trăit în Europa, această carte anticipează clar munca viitoare a lui Bor-
ges. Pe paginile sale se află deja metaforele clasice, adjectivele uimitoare,
abordarea metafizică incipientă, precizia verbală, inflexiunea șovăitoare
specifică care ascunde un final perfect.

Aceste poeme aduc în atenție un nou mod de a observa realitatea
cotidiană, printr-o poetică rafinată a instabilului, creionând o temă ce
aduce în prim plan suburbiile orașului, granița misterioasă unde car-
tierul este estompat în mediul rural. De altfel, autorul însuși o descrie,
ani mai târziu, în 1970, drept cartea care„celebrează apusuri de soare,
locuri pustii, colțuri de stradă puțin cunoscute (...). Mă tem că această
carte a fost o budincă de prune - am exagerat puțin. Și totuși, gân-
dindu-mă înapoi, mă simt de parcă n-aș fi depășit niciodată această
carte”.

Importanța operei sale este recunoscută cu Premiul Miguel de Cer-
vantes în 1979.

Absența

Voi ridica vasta viață
care și acum este oglinda ta:
în fiecare dimineață va trebui să o reconstruiesc.
De când te-ai îndepărtat
câte locuri au devenit zadarnice
și fără sens, la fel
la luminile zilei.
După-amiezile care erau nișa imaginii tale,
muzică în care m-ai așteptat mereu,
cuvinte din acea vreme,
Va trebui să le rup cu mâinile.
În ce scobitură îmi voi ascunde sufletul
ca să nu vadă absența ta

ce ca un soare teribil, fără apus,
strălucește definitiv și nemilos?
Absența ta mă înconjoară
ca frânghia la gât,
marea spre care se scufundă.

Inscripție pe orice mormânt

Nu riscați marmura nesăbuită
transgresiuni grăitoare la către atotputernicul uitării,
enumerând cu atenție
numele, opinia, evenimentele, țara.
Bibelou atât de bine apreciat este în întuneric
iar marmura nu vorbește ceea ce ascund oamenii.

Jorge Luis Borges

Prezentare și traducere: rAlucA deAconeASA
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Esențialul vieții decedate
- speranța tremurândă,
miracolul implacabil al durerii și uimirea plăcerii -
o să doară întotdeauna.
Orbește, sufletul arbitrar pretinde durată
când tu însuți ești oglinda și replica
dintre cei care nu au ajuns la timpul tău
iar alții vor fi (și sunt) nemurirea ta pe pământ.

Împrejurimi

Curțile și vechea lor certitudine,
curțile bătătorite
pe pământ și cer.
Ferestre cu bare
din care strada
devine familiară ca o lampă.
Dormitoarele adânci
unde flacăra de mahon arde liniștită
iar oglinda luminilor slabe
este ca un izvor la umbră.
Răscruci întunecate
care aruncă patru distanțe infinite
În suburbii de tăcere.
Am numit locurile
unde se răspândește gingășia
și sunt singur și cu mine însumi.

Amurg

Apusul este mereu în mișcare
indiferent că e firav sau strălucitor,
dar și mai emoționant
este acea strălucire disperată și finală
care ruginește câmpia
când soarele ultimul s-a scufundat.
Ne doare să ținem acea lumină strânsă și diferită,
acea halucinație care impune spațiului
teama unanimă de umbră
și asta se oprește brusc
când îi sesizăm falsitatea,
cum se opresc visele
Când știm că visăm

Întoarcerea

După anii de exil
M-am întors la casa copilăriei
iar atmosfera sa încă îmi este străină.
Mâinile mele au atins copacii
ca cineva care mângâie pe cineva care doarme
și am revizitat drumuri vechi
parcă recuperând un vers uitat
și am văzut cum se întindea după-amiaza
luna fragilă nouă
care se apropia de adăpostul sumbru
a palmierului cu frunze înalte,

precum pasărea la cuibul său.
Ce grămadă de ceruri
va cuprinde curtea din zidurile sale,
când vestul eroic
va milita în adâncurile străzii
și câtă lună nouă fragilă
va presăra în grădină cu tandrețea sa,
înainte ca locuința să mă recunoască
și din nou să fii un obicei!

Stradă necunoscută

PENUMBRA porumbelului
Ebraicii au numit inițierea de seară
când umbra nu încurcă treptele
iar venirea nopții avertizează
ca muzica mult așteptată și antică,
ca un declin binevenit.
În acea oră când lumina
are o finețe de nisip,
Am dat peste o stradă necunoscută,
ale cărei cornișe și pereți arătau
culori slabe precum cerul în sine
care a zguduit fundul.
Totul - mijlocul caselor,
modestele balustrade și bătătoarele de uși,
poate o speranță de fată pe la balcoane
a intrat în inima mea deșartă
cu limpezimea de lacrimă.
Poate acea oră argintie de după-amiază
să-și dea gingășia străzii,
făcându-l la fel de real ca un vers
uitat și recuperat.
Abia mai târziu am reflectat
că acea stradă de după-amiază era străină,
că fiecare casă este un candelabru
unde ard viețile oamenilor
ca lumânări izolate,
că totul în pasul nostru grăbit
merge spre Golgota.

Trofeu

Precum cineva care merge pe o coastă
minunându-mă de mulțimea mării,
plin de spațiu luminos și generos,
am fost spectatorul frumuseții tale
pentru o zi lungă.
Ne-am luat rămas bun la amurg
și în solitudine treptată
când te întorci pe strada ale cărei chipuri te cunosc încă,
fericirea mea s-a întunecat, gândind
Ce nobilă colecție de amintiri
abia ar suporta una sau două
pentru a fi decorul sufletului
în nemurirea rătăcirii sale.
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Reguli

Zilele ne trec prin fața ochilor
Cu jale fiecare zi trece
Harnică și devotată precum un melc
Care se târăște pe un calendar vechi

Mugurul florii apare
Și apoi înflorește
Doar frăgezimea spulberă întunericul
Lăsat de ofilirea unui chip

Strîngem bucățele de gânduri
Ca să facem adunări
Și scăderi
Lumea nu încetează să se destrame
Agățată între hotărâre și supunere

O liniștire desăvârșită
Își sparge granițele

Cu privirea întoarsă către cer
În liniște
Dar ca și cum ar vorbi

Pictorul

Pe pânză
Mai multe lumi convergente
Culorile se ciocnesc între ele
Și se întrepătrund

Să pornim culorile
Să le dăm glas
Amintirea consitentă a cuvintelor
În ciuda timpului adunat în urma lor

Asemenea datorii drăgălașe
Nu dispar niciodată
Ci acoperă întreaga viață cu o pânză
Asemenea inimii mele
Bântuite de năprasnice furtuni

Obișnuințe

Trăim în afara sinelui nostru
Prin lucruri care nu
Sunt ele însele

Și ne fabricăm ca scuză
Puterea obișnuinței
În fiecare zi
Ne simțim sălbatici

Obișnuințele
Curg familiare ca fețele oamenilor
Rătăcind în fiecare dintre gânduri
Repetăm de mii de ori aceleași obișnuințe
Așa cum vacile rumegă iarba

Obișnuința este întoarcerea spre dreapta
Fără a te roti niciodată la stânga
Încercând să-ți dovedești
Puterea de a te înfățișa
Atunci obișnuința îți taie picioarele

În fiecare zi
Ne simțim sălbatici

Uneori

Uneori
Duc dorul gustului amar
Care a fost veșnic alungat
Blestemat
Dar care dăinuie în amintire
Ca și cum s-ar întoarce la ziua de ieri

Gustul amar al trecutului
Îmi revine pe limbă
Ne face pe toți mai mult
Treji decât adormiți
Cu mâinile noastre privind răsăritul

Uneori îmi amintesc gustul amar
Și spun murmurând că îi mulțumesc

Fără titlu

Securile furtunilor și lipsurilor
Nu pot să reteze
Liniștea acestui ținut
Trandafirii primăverii
Înfloresc pe cărarea spre poartă
Sorbind din plin
Înduioșările lumii

(Vietnam)

Doan Manh Phuong este poet și ziarist, membru al Asociației Scriitorilor din Vietnam. Este redactor-
șef al Revistei pentru Integrarea Vietnamului. A obținut numeroase premii prestigioase ale unor publi-
cații din Vietnam ca și ale Uniunii pentru Literatură și Arte din Vietnam. A publicat patru volume de versuri
Ochii nopții (1996), Versuri cu față umană (1999), O zi atât de lungă (2007), Ploaia amintirilor (2021).
Prezentele texte au fost traduse în limba engleză, prin intermediul căreia le-am tradus în română.

Prezentare și traducere: AndreA H. Hedeș și HoriA GârbeA

Doan
Manh
Phuong
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Mama Natură

Se-ntîmplă rar să mă prăbușesc în tristețe
Fără să-mi aduc aminte de cînd n-am mai rîs
Adierile care trec peste ținutul meu
Sînt răcoroase mereu
De-aceea lucrez ca un nebun
Visele și dorințele îmi sînt pline
De alegeri și rămășițe
Dar ceea ce rămîne pînă la urmă
E doar liniștea împlinirii
Mamă Natură ești atît de iubitoare și blîndă
În timp ce năzuințele oamenilor
Se năruie împrejurul tău
A fost o vreme în care cerul era precaut
Grădina ta verde era plină de frumusețe și har
Dar uite mamă ce am făcut
Cum încercările noastre murdare
Ți-au făcut o mulțime de răni
Maică Pământ Maică Natură vrem să reclădim tot
Vrem să construim la loc tot ce am prăbușit
Dă-ne încă o șansă încă o zi
Vrem să îndreptăm tot ce-a mers rău
Vrem să îndreptăm tot ce-a mers rău

Minți bolnave

Ce nenoroicire ce răposare
Simt lacrimile izvorînd zi și noapte
N-au fost nicicînd vremuri atît de rele
Nici cei mai deștepși nu pot să mai lupte
Ne credeam pe un pisc
Nimeni nu se putea atinge de puterea noastră
Cum s-a schimbat mersul lucrurilor
Cu un singur virus microscopic
Am început un război pe care nu-l putem cîștiga
Ne credeam stăpînii lumii
Dar natura a întors lovitura puternică și adîncă
Și toată știința noastră a ajuns în cădere
Mințile noastre bolnave cercetările noastre stupide
Ne-au dus la asemenea sfîrșit
Ne-au închis între ziduri
Ne-au făcut prizonieri nouă înșine
O, Doamne, O, Preînaltule
Ție ne rugăm tare și limpede
Să ne spui cînd se vor sfîrși toate astea
Binecuvîntează-ne cu un pic de noroc
Binecuvîntează-ne cu un pic de noroc

Familist

Tatăl meu mi-a spus într-o zi
Că sînt două feluri de femei
Pe care le întîlnești mereu
Prima îți dă dragoste și familie
Viața pe care o cauți
A doua îți oferă
Scopul pe care-l rîvnești
Dacă ești printre acei puțini norocoși
Le vei găsi pe amîndouă
În același trup
Dar dacă va trebui
Să alegi între ele tu însuți
Alege totdeauna să fii un om al familiei

Suflet pierdut

Erau copii erau fericiți
Erau atît de atîta timp împreună
Înconjurați de făgăduieli și jurăminte
Fiecare trăia în răsuflarea celuilalt
Erau adolescenți erau bucuroși
Erau extravaganți în lumi inedite
Țopăind printre zîmbete dulci și grimase
Se înecau fiecare în cuvintele celuilalt
Au crescut au devenit ocupați
Și rar se mai gîndeau fiecare la celălalt
Derutați de neon și lumini
Au devenit suflete pierdute în viețile lor
Au îmbătrînit și au devenit retrași
Au devenit necunoscuți petru celălalt
Fiecare mergînd pe propriul culoar
Au devenit două suflete rătăcite

Primul pas

Nu căuta înțelesuri
Uneori lasă totul așa
Fă primul pas
Înfăptuiește minunea
Lumea are nevoie să vadă
Doar mergi
Pe urma dinaintea ta
Plănuiește-ți călătoria
Eul tău de mîine
Va cunoaște slava

Sandesh Ghimire este antreprenor, inginer,lucrează în domeniul educației, este activist inter-
național pentru pace, scriitor din Nepal. A absolvit studii de inginerie la Institutul Tehnologic din
Acharya. Ca scriitor a publicat în numeroase periodice ca Srujan Panicle (India), Kametsa maga-
zine (Peru), Homo Universalis magazine (Grecia) și The Poet magazine (Anglia). Cel mai recent volum al
său este o culegere de poeme intitulată Pace și armonie. A fost membru a numeroase organizații pen-
tru pace în care a a avut poziții de coordonator: Chitwan Central Leo & Lions Club, Science Forum, Sru-
janothsava, National Service Scheme din Nepal (NSS). În prezent este lector și membru al consiliului
la Kalika School International. Poemele de mai jos au fost scrise inițial în limba engleză de către autor.

Prezentare și traducere: AndreA H. Hedeș și HoriA GârbeA

Sandesh
Ghimire

(Nepal)
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CUVINTELE TALE CREEAZĂ ZĂPADA

Prinde soarele
și fă-l să se rostogolească peste munte
pentru a ne uni în noapte
și să ne întâlnim prin arhipelagul de stele.
Cuvintele tale creează zăpada
și irigă cedrii prin munți.
Ca să te aud,
mă dizolv în peisaj
și mă transform într-o iarnă solemnă.
Nici măcar nu-ți mai dai jos rochia de zăpadă
și mă chemi să ne jucăm cu ecourile.
Când oamenii dispar într-o ninsoare bruscă,
tu, ultima femeie, îmi luminezi universul
asemenea pomului împodobit de Crăciun.

CULOAREA PRIMORDIALĂ PENTRU LANA

Lumina e albastră
când în caleașcă te duc prin marginile cerului.
Lumina este galbenă
când cu soare în loc de săpun ne spălăm pe mâini.
Lumina e roșie
când te acopăr cu mantia pentru un vis arzător.
Lumina e neagră
când degetele noastre se împletesc în întuneric.

Cuvântul este culoarea primordială.
Când o vreau,
pot să-ți murmur ochii căprui, verzi sau albaștri.
Te pot dărui mării, zăpezii, pădurii sau nisipului
și să-ți disting chipul în toate culorile universului.

Fără cuvânt, se face întuneric.
Mâna mare frenetică face înconjurul lumii.
Când o șterg,
lumina îți va cere mâna.

TITANICUL S-A SCUFUNDAT ÎN UNIVERS

Valurile mării au străbătut noaptea.
Nu mai este nimic clar sub lună;
doar epava avioanelor doborâte,
tundră din care privesc mamuții înghețați.
Oamenii se ghemuiesc unii în alții
ca o serie de babuște
ieșind din cea mai mare
și nu se cunosc între ei.
Când am acceptat
ca să înceapă tăcerea totală
și ca ceasurile să se prăbușească în abis?
Titanicul s-a scufundat în univers,
stelele sunt vechile chipuri ale celor mântuiți,
încă tremurând de teama abisului.

URECHEA DE CATIFEA

Din noapte
te-au smuls
cleștii dimineții
și întru totul albastru
intri în ziua înaltă.
Stai la soare înăuntru,
sufletul tău răsună
de ierburi și pietre.
Mâinile îți ard
de miere și scorțișoară
și ești însumarea tuturor oamenilor
care în tine devin
gând și glas.
Cu murmurul șoaptelor lor
se întorc în noapte,
toate sunt numărate
de urechea
de catifea
a lui Dumnezeu.

S -a născut la Dubrovnik, în 1968. Este un poet croat care trăiește în
Zagreb. Este licențiat în literatură comparată și limba și literatura

spaniolă. A publicat șapte volume de poezie dintre care amintim Unutarnji
dodir (Atingere interioară, 1992), Sanjarije krhkog srca (Visele unei inimi fra-

gile, 2002), Murmullo sobre el asfalto (Murmur pe asfalt, cu Lana Derkač, México, 2008) și Zvijezde, davna lica spašenih
(Stelele, chipuri străvechi ale celor mântuiți, 2019). A publicat cinci cărți de eseuri și critică. În 1991 a primit Premiul
Goran acordat tinerilor poeți în cadrul manifestației poetice Primăvara lui Goran. A publicat poezie, proză, critică li-
terară și eseuri în diferite reviste naționale și străine, în original și în traduceri. A participat la elaborarea lucrării
Lexiconul literaturii croate - Opere. Este redactor-șef al revistei de colaborare literară internațională Most/The Bridge
(Podul) și membru al colectivului de redacție al revistei Kolo (Roata). A participat la mai multe întâlniri poetice,
festivaluri și simpozioane literar-științifice (Lituania, Slovenia, Albania, Macedonia, Mexic, India, Maroc).

Davor Šalat

Prezentare și traducere: dușiȚA riStin și elenA liliAnA PoPeScu
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Cătălina
Novac

Aproape m-am înecat, m-am ridicat, m-am scufundat în
albastru-verde, fără respirație și vise, și am rămas
plutind într-o ceață ușoară, mângâietoare, care m-a

cuprins dupa gât cu candoare și m-a acoperit ca o pelerină
fierbinte, oferindu-mi ritm cubanez, dansat pe străzile goale,
încinse din Havana, unde soarele se coboara pe o funie împletită
egal, și își face loc pe scaun la cafenea, topește bănci, mese grele
de fier, cărămizile din uși și ferestre, străzile nepavate cu mese
de șah, parcurile goale, cerul uitat de lume, casele nevăruite din
care coji mari de zid se desprind fărâmate, topește orașul,
rămâne doar scaunul înalt în barul din Havana unde Hemingway
își petrecea timpul, rezemat de perete privind trecătorii triști
havanezi oprindu-se la ușa barului cum priveau tinerii în blugi
bucurându-se de cocteiluri reci și delicioase; de multe ori mă
gândesc să ies din mirajul divin, mintea pare să vrea, dar inima
bate bate, îmi aruncă raze de iubire, ca stropi de mare sărat,
mângâieri și lacrimi, să ies din mirajul ochilor tai, să ies din miraj
– să ies.

Am hotărât să arestez albastrul din ochii tai; am creat un nou
design: ochelari de arest. Am aplicat pentru patent unic, am
obtinut aprobări, inginerul i-a făcut comozi și ușori; am cerut
interdicție de mers în oras, o foaie cu ștampilă, ca să nu poți fi
văzut în public fără ochelarii prescriși…nu ai voie să cobori
scările casei fără să-i pui la ochi.

Așa cum ieși pe ușă traficul se bulversează, damele își rup
tocurile înalte, lumea se împiedică și cafele fierbinți se preling
pe ziduri, bănci, mantouri și obloane, dimineața monotonă își
iese din ritm, haotică și aglomerată, strada devine din ce in ce
mai zgomotasă și neorganizată, ochii tăi acoperă acest univers
bulversat, nu e clar cum zeii egipteni ți i-au dedicat ție, au făcut-o
să porneasca războaie de ochi fascinatori, unde să se scufunde
lumea văzută pe dos.

De ce nu ai scris? Spui de conexiune că era slabă și ai fost
foarte prins. Hai să fim seriosi… Culoarea ochilor tăi a cuprins

conexiunile wi-fi și le-a răspândit în toți munții și apele din Main
– bucuria locuitorilor pentru conexiunea fără plată. Au mers mile
și mile pe jos să-și anunțe vecinii de conexiunea liberă, o undă
așa de binevenită pornită din puterea privirilor tale. Așa ai pus
stăpânire pe cer, zeii tăi știu? Mi-ai spus că îmi arăți imaginile din
insulă, ai lăsat în urmă prelins amestecul de culori schimbătoare?
Te-ai întors să filmezi beția de culori, transformarea de albastru,
în umbre deschise, urmărind ochii tăi de ape fermecate. Ai fugit
de lume, singur pe aleea insulei, să nu schimbi culoarea hainelor
de drumeț în albastru-verde magic.

Îmi trimiti imagini de pe insula abandonată de timp, insula
orfană; mergi pe bârnele udate de ploaia torențială, filmând
peisajul surealist de-a lungul apei și ochii îți străpung propria
umbră, lumina lor uimitor de vie proiectată pe bârnele și
copacii uzi, ca pe o frescă regală facută din sute de noduri,
lumina ochilor tăi plutește deodată cu ușurință, se strecoară în
rădăcini de copaci, pe pământul ud, ca și cum îți aparține și ești
stăpân pe pământ și cer. Lumina din ochii tăi pictează bârnele
de lemn, și copacii foarte înalți, aburii de apă, valurile care se
sparg în mal, devin ochii tăi, fiecare pas e un strop de culoare
împrintată în natură… flori și iarbă au crescut pe biserică –
încetinești să faci poze fără să realizezi cum se schimbă culorile,
cum culorile și strălucirea ochilor tăi se topesc pe cupola
bisericii și alunecă spre cimitirul de lângă porți, stăpânești și
iarba.

Merg grăbita în labirintul cu plante uriașe, mult verde, mă
întreb dacă știu să ies din acest labirint uriaș, sunt stăpînă pe
drumurile încurcate, știu bine să ies, îmi spun, și nu mă înșel,
culoarea ochilor tăi mă fascinează, îmi dă putere, drumul e ușor
de urmat, mirosul de brazi adie spre respirația mea, te vad – te
strig, nu mă auzi - te privesc. Nu mă vezi, privirea ta iertătoare și
bună, pierdută și încurcată – incerci să găsești drumul spre casă,
pierdut in această splendoare: ochii tăi.

Ochii t[i lui Bosco, mai 2019

Sala de clasă întunecată, băncuțe
vechi din lemn trist sprijinite de
pereții văruiți proaspăt, liceeni

în geci de blugi dansând bluz. Praf și în-
tuneric se scurge pe podeaua de lemn,
topindu-se ca ceasurile lui Dali, bulgări de
inspirație se răsucesc în noi, dureros, ca un
beyblade în mișcare, învârtindu-se fără
oprire, simțind viteza din stomac – se feresc
de inimă; impulsuri de grabă ce străpung

lumina, se rotesc, prin plămânii roz deschis
și merg pe sub straturi de piele, ușor de ob-
servat pe mâna, în relief; degete, joc în
palmă, palma ia forma stelelor – învârtin-
du-se repede, repede pe liniile încrustate
adânc, amețitor de repede; apoi ne trimit
usor într-un univers, unde poveștile noas-
tre ies la cafea, de mână, ca doi școlari timizi
fără puterea de a rosti cuvinte potrivite.
Tăcere. Ești trist?

El Aleph
inspirat de arta lui Cristian Rusu,

„Horse Descending a Monument”,
Fabrica de Pensule, Cluj
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Johnson a venit la Bucuresti cu afaceri și vise. A investit
imediat dupa ’89, întâi într-o companie de relații cu pu-
blicul, a intrat apoi în advertisement și media, a cumpărat

compania de telefoane și fax, cablul, și producția de filme Holly-
wood de la Snagov, câteva ambasade (clădirile), vile și munți în
Carpați. A lăsat momentan afacerile din sudul Statelor Unite, care,
pornite bine, merg aproape de la sine. Afacerile merg bine, el,
Jonhson zâmbeste satisfacut. Afacerile merg bine.

Limuzina lui Johnson asteaptă tăcută și neagră în noapte în fața
Clubului „Tapas”. Luminile străzii sunt șterse, bezna cuprinde car-
tierul ca o pânza aburită de păianjen. În depărtare se aude un
zgomot… o sticlă trântită pe asfalt, care de sparge în cioburi mici,
ca niște cristale licurind în depărtare. Acoperișul caselor strălucește
în noapte. În club, muzică și lumini, dansatoarele exotice cucerind
privirile bărbaților de granit, își mișcă șoldurile uleioase și subțiri,
într-un mod melodios și divin. Un acrobat le dansează pe rând,
posomorât și trist pe piedestalele suspendate.

Lumini colorate în ritm de dans, muzici și pahare de cocktail,
ringul plin de dansatori transpirați și fericiți. Și iat-o, rezemată de
bar, privind în multime, căutând parcă ceva netangibil, cu aer de
amazoană, și figură angelică. Johnson o privește lung; sângele îi
îngheață în vine, îi amorțesc brațele, zâmbetul îi rămâne mut și o
privește…

Șase luni mai târziu, el, Johnson încremenit, rezemat de bar,
zâmbește și o privește, nemișcat. Fascinat și umil…

- A rămas acolo ca o statuie uitată de timp? De ce se uită așa
insistent? Vacanța în Franța a fost surprinzătoare – povesteste Cami.
Bretania e un vis, trebuie să faci o vacanță acolo. Hai să dansam. Se
îndreaptă spre ring, cu cei doi prieteni, sa danseze merenghe. În
ritm de dans și melodie, un zâmbet lumineaza multimea.„Why are
you bumping into my life?” aude Cami, zâmbeste, și râde...
bumping? Și râde. Dansează merenghe... „Who are you and who’s
sending you into my heart?”se aude în soaptă, ritm de blues.

- Hai să ne prefacem că ne cunoaștem de sute de ani, și ne
reântâlnim. Ia-mă în brate, în vise, în gând! Și Cami se alinta la joc,
și îl strînge în brațe cu dragoste nenăscută... râde... râde melodios,
ca o o cascadă ce se sparge în muntele de piatră...

- Mă fascinezi, te privesc din timp, cu sufletul descoperit te
privesc… mă fascinezi.

Johnson si Cami, poveste de dragoste…
Date 1, mic dejun
Împărații își ung castelele cu ulei de vis, în semn de respect

pentru liniște și pace, sădesc măslini pe insule de ghețar, să pună
suflet în răceala strivită, umbrele se licuresc după mantia de catifea,
în holul rece cu pereti sculptați în marmură. Masa asta oferită vine

El e Johnson

Am mers mult, drumul a fost lung și
epuizant, bulgărul obosit, s-a oprit, pal, ca
ultimul apus de soare pe care l-am urmărit
din mașină; am condus după copaci și par-
cări murdare, pe străzi auxiliare, am oprit în
față, la Walmart – o jumătate de soare
miraculos spânzură pe cer, ca o frântură de
acadea, răsucită. M-am ținut după bucata
de soare până un cer creionat negru a
apărut, greu și sufocant. Hmmm... Mi-am
amintit apusurile plănuite în drumul meu:
la mal, pe barcă în Costinești, o epavă ză-
cînd, nu departe; o felie de soare, între Saba
si St. Maarten, blocat de o umbrelă verde și
o barcă de croazieră cu geamuri luminate
reflectându-se în mare... am căzut pe scară
și am adormit.

Frigul m-a trezit cu buzele vinete și us-
cate.. eram pe scara unei statui – pe un
piedestal alb uriaș, un cal sculptat din bu-
căți mari verzi neegale cu infinite nuanțe de
verde suprapuse în imagini ce se reflectau
sub formă de triunghiuri, trapeze, pătrate
văzute prin lumini albe, galbene și gri...
bucăți de viață... diamante... Este real? M-am
întrebat... sau drumul obositor a adus-o pe
Fata Morgana care m-a acoperit cu un șal
sfidător... Mi-e frică. Povestea printului feri-
cit. Simt în visul meu, bucăți geometrice asi-
metrice ce oglindesc povești pe ecrane de
diamante, bucăți, clipuri, youtube story... și
vreau să văd, dar e foarte sus, nu ajung...

Piedestalul deodată s-a făcut cald - îmi e
bine, umbra de pelerină se mișcă încet ca
un șarpe leneş, se îndepartează... Îmi lipesc
obrazul pe peretele alb și ascult. Umbra
calului acoperă tot cerul, norii o ocolesc, iau
forma de pictori cu șepci și șevalete, cre-
ionează cu perfecțiune umbra.

Caut telefonul, bateria e moartă 50 de
acrobați de la Cirque du Soleil dansează în
ritm perfect Cavalia Odysseo – și fiecare tri-
unghi din diamant se transformă într-un
carusel cu 70 de cai, învârtindu-se ritmat re-
pede, repede, ca o patinatoare rotindu-se
iar și iar, scoțând în evidență culorile regale,
bulgărele de inspiratie cade cu zgomot, se
mișcă asfaltul. Acrobații m-ar putea ajuta să
văd clipurile din bucăți îmbinate într-o per-
fecțiune miraculoasă, poveștile transpa-
rente, fiecare parte: triunghi, hexagon...
Piedestalul e din ce în ce mai cald, obrazul
îmi arde. M-ar putea ridica...

Atunci s-a întâmplat un miracol. Calul a
mișcat capul din stânga în dreapta…, apoi
s-a aplecat și a coborât după pedestal în
ritm împărătesc și sobru.

Sîngele mi-a înghețat... prin minte îmi
trec gânduri multe și aglomerate – nu se
suprapun, le văd ca o spirală unul în altul, ca
un El Aleph rotindu-se greoi... Un om de
afaceri a cumpărat statuia lui Lenin aruncată

de polonezi după căderea comunismului și
a depozitat-o în garajul lui din Seattle. După
moartea lui, soția l-a ”donat” pe Lenin co-
munității – cine se gândea, Lenin privește
Pacificul, în fața unui magazin de înghe-
țată... Statuia lui Lenin e vie oare? Umbra lui
se măreste zi cu zi, inundă uscatul, și apa, di-
mensiuni spectaculoase, care au ajuns la
Capitoliu... Pieta: un ulei alb prelins de pe
statuie, prin geamul antiglonț a curs până a
inundatVaticanul, statuile au luat chip uman
– s-au raspindit... construiesc fântâni în de-
șert, sute de ghețare în arhipeleagul norve-
gian și în alte locuri... s-a introdus în scoli
obligatoriu, materia Ajutor Umanitar... foa-
metea e aproape să dispară... cercuri, cercuri
de El Aleph... mărgelele făcute de Cristi se
desprind de pe ață și se rostogolesc pe pie-
destal... repede, repede, mă întind dupa ele...
nu le pot prinde, mâinile îmi devin uleioase
și grele... îmi reazem spatele de perete: citi-
torule, iată cum se derulează imaginile...
mărgelele alunecă melodios în ritm de
ploaie... ridic fruntea... calul aplecat mă invită
să urc – iha iha ha – liniștea se sparge ca un
glob de sticlă în cioburi transparente... de la
înălțimea la care mă aflu, pot vedea prin bu-
cata de diamant, poveștile clare, personaje
derulându-se fără oprire, în același timp, cu
transparența, și în spirală, o forma de relief a
unei inimi roșu aprins bătând tare, tare:
imagini de inimă tridimensională așternân-
du-se în pagina de revista...
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din basmele cu prinți și prințese, ospățul de aur. În satul în care am
copilărit, lingura de lemn părea turnată în aur, copaia de stejar
lucea dupa corlată ca diamantele în apa fără de val… Servitorii
aduc bucatele, într-un ritual bine planificat, în liniște și noblețe.
Farfuriile sunt acoperite cu capac de argint, sunt aduse în ritm de
violoncel, servitorii se opresc eleganți și tăcuți. În același ritm se
împreună ca o melodie cântată de mulți muzicanți, se opresc, și în
moment bine coordonat desfac capacele de argint, și se depăr-
tează în pas sacadat, se depărtează, lăsând în urmă rotocoale de
aburi, dansând în magia mirosului de arțar. Un loc aglomerat, la
ospăț au venit oamenii regelui, și-au pus săbiile la intrare, ca sa
alunge vântul deșertului plin de viață.

- Cami, care e povestea ta?
Povestea mea, împăturită în două cu sigiliu din sânge de corb,

aluneca pe candelabrele fără zgomot în dimineața palidă…
- Studiez litere, secția franceză, în Edqar Quinet, în timpul liber

predau lecții de dans, iarna patinez la Floreasca, iubesc toamna,
foșnetul frunzelor de sub talpa barbară, melodios și sacadat.

Dar ce ascunde ea? Eleganța din pictura impresionistă, ges-
turile gingașe, statura de dansatoare ca o pelerina de noblete
impunătoare... sensibilitatea din adâncul câmpului de maci, sufle-
tul dăruit surdului, schiopului, orbului, mutului în speranța de
vindecare…

- Dacă ar fi să alegi un loc în lume unde să locuiești, ce ai alege?
Cami își imagina iubirea întinsă pe preșul de la ușă, încolăcită

apoi în pozitia fătului, întinzându-se și căscând cu stropi.. în
cartieriul construit de beduini și eschimoși…

- Oriunde…
- Te-ai muta în State?
Hmm, State, departe, peste oceanul înfuriat, unde lumea

zâmbește, zâmbeste, și „how are you” nu are însemnătate, acea
Americă fară prieteni, stingherită, unde regii au încremenit în timp,
și de jur împrejur au înflorit citadele de gelatină care au izolat
„mpărățiile, comunici cu spațiul ceresc, cu orizontul și norii aurii,
din paradisul închis…

- De ce nu?..
Restaurantul „Maree” e aproape gol. Scaunele au forma de

scoici, o sirena suspină în noapte…
Domnul Johnson a uitat de tot pentru un minut, a atins degetul

inelar, cu teamă și candoare. Cami a tresărit. Privirile s-au întâlnit,
și-au vorbit în tăcere, și-au făcut plecăciunea soarelui, și s-au topit
una în alta, în măreția diminetii…

Date 2
Ceai și cina
Limuzina oprită în fața apartamentului din Bozeanu. Cu

degetele întinse ca niște foarfeci, Cami depărta dungile de la
jaluzea și brusc le lăsa să cadă. Blocul vechi și găurit, cu urme
de gloanțe trase din apartamentul de la etajul 3 (in 89, la revo-
luție), administratorul în biroul lui de la parter urmărește orice
mișcare, și informează vecinii de la subsol care locuiesc ilegal
în condiții mizere, în camera cu țevi, le dă informații exacte care
să-i ajute să spargă case și mașini, o mică mafie de cartier.
Limuzina ocupă toată strada, mașinile stau oprite în spate și
așteaptă fără ca ocupanții să protesteze. Coboară în fuga, cu
jacheta în mână.

Povestea lui Cami
De acum începe povestea mea. Sugerez o cafenea pe bulevard.

Nu avem nevoie de masină. J. insistă să intru în limuzină. În 2
minute ajungem la destinație. Bulevardul arată ca un Paris lăsat în
paragină. Frunzele cățărate pe pereții prăfuiți și murdari sunt
singurele cărări dătătoare de viață în orașul metropolă. Preferam o

plimbare. Pe stradă te întâlnești, te întâlnești.. aer curat, o plimbare
de seară. Limuzina asta mare și neagră... mă încurcă…nu pot vedea
cerul întins decât prin ferestra dreptunghi de deasupra capului, un
mănunchi de stele numai, ca niște săgeți îndreptate spre un infinit
spectaculos…

- Ceai de caise, vă rog.
J. comandă votcă cu gheață...
J. e un tip brunet, cu ochii caprui sticloși și sclipitori, care-mi

pătrund prin piele, și-mi străpung inima cu bucuria lor. Atlet, cu un
corp michelangian, și un zâmbet cuceritor, mă privește cu
blândețe. Simt inima că-mi bate tare tare, și aud bătaia inimii lui,
în ritm geamăn, ca doi puiuți iesiți din ou șifonați și țepoși, ca un
curcubeu deasupra umbrelei de ploaie, ca o hipnoză care îți
aduce vise în culori, ca o pajiste cu ghiocei.

Părăsim cafeneaua de catifea de pe vremea împăraților, cati-
feaua din care își făceau costume la balul mascat, unde invitau
popoarele vecine, care veneau cu lăzi de obiceiuri și noroc, și le
deșertau în tronul mucegăit, în plictiseala răpciugoasă și urcăm
în mașina pirat, străbatem orașul cu lumini stinse și stinghere,
ajungem la un restaurant plutitor.

Nu-mi aduc aminte amănuntele din seara aceea de toamnă,
ce îmi vine în gând e mâna fierbinte care mi-a atins podul
palmei, ca o adiere tropicala, și ochii căprui care mi-au surâs, și
și-au făcut cuib în inima mea. A rămas așa uitată de secunde, ore,
zile, saptămâni, luni și ani.

După 10 ani
Ora de balet a fost întreruptă de o bătaie în ușă. Un părinte

care își căuta copilul. Sala greșită. Bună seara Cami, bună seara,
cursul s-a terminat, îmi pun fularul, și mă îndrept spre stradă.
Afișele mari cu spectacolele mele se întind în toate colțurile
străzii, reclamă la ochelari. Privesc afișul, mă opresc. Mâna întinsă
într-un gest de iubire, delicat și subtil. O fierbinteală tropicala
îmi străpunge degetul mic, mă opresc din respirat, din temeri,
din vântul mărunțit.

- J…
Înalt, în palton închis cu privire tristă mă înfășoară în emoție.

Privirile ni se scaldă ca-ntr-un râu de cristal încremenit în frumu-
sețea dăruită în ritualuri de inuiți care ocupau aceste pământuri.
De ce și dacă se înghesuiesc în mintea mea, ca un toboșar în ritm
sacadat, mii și mii de întrebari. În Haleakala astăzi a înflorit Sil-
versword-ul hawaian, dupa 30 de ani de ghimpi sălbatici, a făcut
flori de vis, pentru mângâierea sufletelor împăraților din Maui,
îngropați în vârf de munte, unde au crescut palmieri care nu sunt
din Hawaii, pentru cei curajoși, lăsați moștenire de vrednicii care
i-au cărat în spate să-i îngroape în loc sfânt, și la coborâre au fost
întâmpinați cu lănci de oțel, și-au murit demni, lasând în urmă
un secret cu viața de palmier.

El, Johnson
Am ascultat cântecul Evitei, sfatul de domn magic, am

construit mari și țări și am devenit puternic. M-am lăsat orbit de
soarele din clubul acvatic, mi-am ferit ochii de lumina zilei, am
alunecat pe nisipul mâlos, fără să realizez că din el s-a născut
Pieta, unsă cu ulei din Grădina Domnului. Vino cu mine, Cami,
pe aleea cu flori de lămii, ia-mi mâna și dăruiește-mi viața.

Povestea îmi aparține, din politețe însă, îl invit pe narator.
Palmele se împreunează pentru o secundă, se ating și se

preling. Cami se depărtează usor. J. îi saruta obrajii.
Zâmbește cu tristete privindu-i silueta dispărind în noapte...

Zgârienorii sculptați, noaptea târzie. Frigul trece prin amintiri.
Vare se preling uscate pe șevalet... ulei si vise.
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Propunem în continuare o analiză
sinoptică a câtorva din romanele
prozatorului Gabriel Chifu. Este o

metodă consacrată de studiile teologice. În
greacă syn înseamnă împreună, iar optic
înseamnă văzut. Evangheliile, trei din cele
patru, sunt așezate în coloane paralele, lu-
cru care permite observarea asemănărilor
și deosebirilor dintre ele, în ceea ce privește
desfășurarea firului epic. Credem că metoda
de analiză, în cazul prozatorului Gabriel
Chifu, se pretează foarte bine și servește
înțelegerii Romanului, dar și punerii într-o
lumină revelatoare a textelor ce îl alcătuiesc.
Spunem Romanului deoarece această grilă
de lectură permite observarea unui fapt,
mărturisit și în analiza anterioară: Gabriel
Chifu lucrează la un singur, mare roman.
Aparițiile succesive, începând cu Unde se
odihnesc vulturii, continuând cu Maratonul
învinșilor și ajungând până la Ploaia de trei
sute de zile și În drum spre Ikaria, sunt capi-
tole ale acestui roman. Este un fapt cu atât
mai surprinzător și remarcabil cu cât nu s-a
constituit ca un proiect personal, ci este o
evoluție personală, a scriitorului și a omului,
cu o constanță, tenacitate ce urmărește un
ideal, o direcție de viață din alte veacuri și
cu totul improbabilă într-o epocă post-
modernă.

Analiza o vom face îndreptându-ne pri-
virea asupra a două dintre romanele de în-
ceput ale lui Gabriel Chifu, recent reeditate,
Unde se odihnesc vulturii (debut) și Mara-
tonul învinșilor (cel de-al treilea roman pu-
blicat), și asupra a două dintre cele mai
recente romane, Ploaia de trei sute de zile și
În drum spre Ikaria. Așadar, e vorba de ro-
mane ale începutului și de romane ale ma-
turității.

Mircea Mihăieș face următoarea remar-
că: „Felul în care Gabriel Chifu controlează
mecanismele terifiantului îl plasează în seria
scurtă a autorilor esențiali pentru înțelege-
rea Răului”. Tema Răului este de primă im-
portanță în romanele sale. Răul este factorul
declanșator al intrigii: o maladie, o iubire
distorsionată, o prietenie pierdută. De re-
marcat că maladiile sunt ale sufletului. Nu e
vorba de boli dezvoltate „din fire”, ci din
cauza minții devenite impure, înrâurind ne-
fast și sufletul. În Unde se odihnesc vulturii,
Cristian Mireanu, crede că suferă de o boală
fără leac, dar acest lucru este consecința

încălcării unor legi imuabile. În Maratonul
învinșilor lumea întreagă pare să fie un spi-
tal de boli mintale, un efect al traiului în-
tr-un sistem monstruos. Ploaia de trei sute de
zile este romanul unei țări întregi devenite
Sodoma și Gomora. Boala, fizică, psihică sau
sufletească, este un aspect al rupturii dintre
ființă și divinitate. Este un aspect de primă
importanță în toate romanele sale și trebuie
precizat că nu e vorba de o miză religioasă
ci, de una spirituală, mai mult, una profund
umană și universal valabilă. Cu toate aces-
tea, deși neetalate explicit, cunoștințele teo-
logice ale lui Gabriel Chifu sunt unele de
mare finețe, egalate doar de măiestria cu
care operează„topirea” lor în text. În roma-
nele sale descoperim o analiză atentă, de
medic ce urmărește să constate simp-
tomele maladiei, dar care amintește și de
teoretizarea lui Nicodim Aghioritul care nu-
mără cele douăsprezece trepte ale păcatu-
lui. Asistăm, atunci când toate aceste trepte
sunt coborâte, la o demonizare, căci e vorba
de un descensus ad inferos.

Tema pedepsei divine este rezultatul
firesc al evoluției temei anterioare. Ființa,
care pierduse Paradisul, cade încă o dată.
Urmarea, o damnatio, se prezintă sub forma
bolii. Maladia sufletească face loc maladiei
trupești, reale sau închipuite. Este o marcă a
lui Gabriel Chifu acest stigmat al maladiei
misterioase ori false ce tarează personajul
principal. Alteori, pedeapsa este colectivă,
totală, atunci când, așa cum se spune în
popor, „nu ne mai rabdă Dumnezeu”. Un
diluviu apocaliptic, la fel ca în zorii vetero-
testamentari, o refuzare a vindecării/salvării
ca în În drum spre Ikaria, o salvare incom-
pletă, făcută prin puteri omenești, nu prin
harul divin, precum în Unde se odihnesc vul-
turii sau ratată cu totul, precum în Mara-
tonul învinșilor, amintește că doar celor pu-
țini le e rezervată cărarea cea îngustă. Răs-
cumpărarea, prin purificare, este tema ce
propune și rezolvarea conflictului, deten-
sionarea relației cu sine și cu absolutul a
personajelor. Purificarea vine prin ispășirea
pedepsei și căință. Un stadiu pe care puțini
îl ating.

Cei care o fac sunt câștigători improba-
bili, arhetipuri ale antieroului. Prin tema
călătoriei, o metaforă pentru nosce te ipsum,
dar și pentru întoarcerea la inocență, pen-
tru drumul spre acasă, prefigurat de locu-

ințele care marchează simbolic și discret ro-
manele sale. E o temă irizată de melancolie,
un dor pe care îl sintetizează versurile lui
Adrian Popescu: Odată am știut să zbor,
odată,/ Dovadă n-am, dar îmi aduc aminte.
Sau, în cuvintele prozatorului: în grecește
nostos înseamnă întoarcerea acasă, care a
dat nostalgia. (În drum spre Ikaria).

Tema călătoriei permite detensionarea
firului epic. În această călătorie, spre un sa-
natoriu, spre o stațiune, spre un spital,
colonie, mănăstire, insulă, toate locuri de re-
cluziune, personajul principal întâlnește,
disimulat, îngerul, iar întâlnirea este o luptă
cu acesta.

Fără să știe, eroii, căci personajele prin-
cipale din romanele lui Gabriel Chifu asta
sunt, se angajează într-o călătorie spre Mec-
ca, iar acest aspect cu elemente picarești
devine, la final, un Drum al Damascului.

Iubirea este una din temele predilecte
cu rol de diapazon pentru tonul epic. Deși
personajele sunt angajate în căutarea iubirii
totale, ideale, aceasta nu poate fi decât in-
completă. Departe de a fi paradisiacă, este
o plimbare prin grădina florilor răului. Fe-
meia exercită fascinație și mister, este hip-
notică precum un ecou al Meduzei, oglin-
dind idealul feminin, ea nu îl atinge. Este
factor perturbator, provoacă dezechilibru,
încâlcește firul vieții celui care se îndră-
gostește de ea. Atunci când ea reprezintă
un personaj care tinde spre puritate, per-
fecțiune, fie și inconștient (vezi dorința de
emancipare intelectuală și socială a Silviei
din Unde se odihnesc vulturii), ea devine o
victimă, sub semnul unui tragism mai pro-
nunțat, ca în cazul Silviei, ori mai subtil, ca
în cazul Elenei din Maratonul învinșilor. Al-
teori, apar ca doi poli opuși în două perso-
naje precum Norna și Irina din În drum spre
Ikaria, Cora și Alice în Ploaia de trei sute de
zile. În romanele lui Gabriel Chifu există
această luptă continuă, acest război între
bine și rău, între lumină și întuneric, un răz-
boi nevăzut, dar resimțit acut în contor-
sionările destinului/de destin ale perso-
najelor.

Romanele lui Gabriel Chifu sunt rafinate
epopee postmoderne. Prin ele, ca în vre-
murile când scrierea era încărcată de puteri
creatoare, se desfășoară tikun olam, un efort
de îndreptare a lumii.

���

Îndreptarea lumii (III)
AndreA H. Hedeș
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Când casele §i mobilierul devin personaje

Profesorul universitar Mihai Zamfir
este cunoscut în viața literară mai
mult ca autor a numeroase studii

de specialitate: Proză poetică românească
în secolul XIX (1971), Introducere în opera lui
Al. Macedonski (1972), Imaginea ascunsă.
Structura narativă a romanului proustian
(1976), Poemul românesc în proză (1981),
Formele liricii portugheze (1985), Cealaltă
față a prozei (1988), Din secolul romantic
(1989), Discursul anilor ’90 (1997), Jurnal
indirect (2002), Scurtă istorie. Panorama
alternativă a literaturii române (vol. I, 2011,
2012; vol. II, 2017). Ca romancier a publicat
volumele: Poveste de iarnă (1987), Acasă
(1992), Educație târzie (2 vol., 1998-1999),
Fetița (2003), Se înnoptează. Se lasă ceață
(2006).

În 2020, a publicat la Editura Polirom
romanul În așteptare (420 pagini), struc-
turat în zece capitole, cu evenimente cu-
prinse între noiembrie 1987 și februarie
1990, primele opt purtând titlul compo-
nent al unei case: Parterul, Etajul I, Etajul II
sau Mansarda, ultimele două indicând
doar luna și anul. Firește, se fac și incursi-
uni, dar nu într-o ordine predictibilă, în
trecutul imobilului și a locatarilor acestora.
Romanul reconstituie o epocă, o istorie
care dispare, faptul biografic fiind transfi-
gurat printr-o estetică și imaginație rafi-
nate cu acribie ce suplinesc cu brio realita-
tea. Deși nu se insistă, totuși, se ating aici
probleme legate de perioada comunistă
când se murea pe capete de foame, frig și
teama de ziua de mâine, dar și de Secu-
ritate, de lipsă de speranță, de disperare,
de așa-zisa sistematizare când cartiere
întregi au fost rase cu buldozerele, inclusiv
bisericile, apoi demolările satelor, la dorin-
ța Tovarășului și Tovarășei, când vilele
burghezilor sau boierilor au fost ocupate
abuziv de către„politruci triumfători”, care
își aveau magazinele lor, iar supraviețui-
torii, cu stomacul revoltat de foame, s-au
stins unul câte unul, fie în pușcării, fie în
mizerie, grădinile lor sufocându-se de
buruieni, trenurile, tramva- iele, troleurile
și autobuzele erau înghețate bocnă, când
alimentele se dădeau pe cartelă (neuitata
rație de un kil de zahăr și unul de ulei),
dacă nu erai din localitatea respectivă nu ți
se vindea pâine; culmea, dacă, iarna, aveai

apă caldă și puteai face baie o dată pe
săptămână era sărbătoare, iar „viața de-
venea mai suportabilă”. Metaforic vorbind,
frigul programat și întunericul puneau
stăpânire pe fiecare localitate (în acest
roman, Iași și București), dar și pe sufletele
oamenilor tracasați, care se culcau flă-
mânzi și înfrigurați, bântuiți de gânduri
negre. Multe case au fațadele scorojite,
rămase de izbeliște, cu proprietarii plecați
definitiv în străinătate, dar cei mai mulți în
cimitire. Peisajul, dar mai ales casele, îm-
preună cu mobilierul sunt personaje,
fiecare cu povestea ei/lui, un protagonist

chiar spune „Casele cer și ele să fie iubite
ca și oamenii”. Ființele umane sunt în pra-
gul alienării, pentru Ileana, una din prota-
goniste, mobila „se scorojise, se tocise,
devenise cenușie”,„tapițeria fotoliilor mân-
cată de molii, iar patul îmbătrânit scârțâia
din rărunchi, (…) parcă le plângea”atât pe
ea, văzută din ce mai rar în public, cât și pe
Anuța, amica ei, rămasă singură în capitala
Moldovei; până și faianța din baie „nu te
lasă să te plictisești”. În pofida zgomotelor
infernale și înghesuielii din trafic, toate
personajele suferă de singurătate, încep să
trăiască din amintiri, zilele curg fără să se
întâmple ceva neașteptat, îndeletnicirile
oamenilor erau aceleași, (nechezolul era la
mare trecere), umblă să-și procure mân-
care, să-și plătească telefonul, seara ascultă
Europa Liberă, o parte dintre intelectuali
era interesată de yoga, de fenomene
paranormale și psihanaliză, mulți scriitori
„scriau la comandă, pentru bani și avan-
taje”, milițienii te săltau de pe stradă când
doreau. Echilibrul societății se stricase de
mult, odată cu instalarea comuniștilor la
putere cu ajutorul tancurilor sovietice,
dascălii de la Filozofie și Istorie „sunt de
meserie politruci, specializați în pălăvră-
geală politică”, o bună parte din tineri
profitori se înscriu în U. T. C., mediocritatea
și submediocritatea pun stăpânire pe
societatea românească, e destul să citim
descrierea sărăciei de la periferia Iașului, cu
locurile sale sordide, cantoane părăsite,
pustietatea din curțile oamenilor, piețele

icu crăciun
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goale, blocuri cenușii și străzi neluminate,
fără apă caldă, cu miros „de haine vechi
păstrate la naftalină, de ghenă și de pisici”.
Și lucrurile acestea erau identice cam peste
tot. Cert este că nimeni nu ridica vocea,
nimeni nu ieșea din rând, toată lumea își
vedea de treabă la locul de muncă, aștep-
tând ceva, deși se auzise de revolta mun-
citorilor brașoveni din 1987.

Casa din strada-fundătură Intrarea
Vergului, numărul 6, este o „casă-muzeu”,
scăpată de naționalizare, ce a rezistat răz-
boiului și celor două cutremure (din 1944
și 1977), firește, cu decor uman schimbat,
majoritatea personajelor fiind nefericite,
dar credibile, romancierul recompunând o
cronică de familie care, cu siguranță, va
dispărea, dar povestea ei, sunt convins, va
rămâne și va interesa și pe alții. În ea trăiesc
supraviețuitori ai familiei academicianului
Zippa, frații Christi și Ileana, cu același tată,
dar mame diferite, și nou veniți de genul
universitarului Airinei, un politruc semidoct
înveterat. Deta- liile erotice – nu se putea
fără ele! - au un farmec aparte și stimulează
cititorul dornic de astfel de ingrediente: a
se vedea întâlnirile subversive ale lui Christi
cu Veronica în popasurile sale de la Iași,
semiincestul dintre Christi și sora sa Ileana,
dragostea dintre Airinei și studenta basara-
beancă, Mașa. La 40 de ani, „nătăflețul”
Christi „pare programat la eșecuri”. Nu s-a
afirmat prin nimic, lucrează la Institutul de
Literatură „G. Călinescu”, are doctoratul,
divorțează de Lelia (eroarea tinereții sale),
o arhitectă rămasă în Germania, și trăiește
cu frumoasa blondă Veronica, cercetătoare
la un institut similar din Iași, la rândul ei
divorțată. Cuplul Christi și Veronica nu are
un dosar destul de bun,„amândoi cu rude
în străinătate, amândoi niște bieți inte-
lectuali tolerați” sunt îndrăgostiți, el „până
peste cap”, ea, „pe jumătate”. Aerianul
Christi este „cufundat în mlaștina iubirii” –
cum constată Ileana, cu invidie – „nu
întoarce capul nici în stânga, nici la dreapta,
merge drept înainte”, pentru el, cea mai
mare libertate fiind iubirea. La rândul ei,
Ileana, chimistă de valoare, s-a despărțit de
inginerul Toni, după ce acesta a rămas în
Germania. După alte iubiri trecătoare,
dezamăgitoare, singură și fără protecție, se
retrage la parterul casei și timp de trei ani
nu o va mai strânge nimeni în brațe, peri-
oadă în care va trăi din amintiri mai mult
sau mai puțin îndepărtate. A suportat
acești ani de abstinență, până i-a intrat în
așternut Răducu, prietenul și colegul lui
Toni. Amorul a fost pasager, ea s-a plictisit
destul de repede și i-a făcut vânt. Modul în
care sunt descrise tribulațiile ei, precum și

valorificarea memoriei așa-zis involuntare,
folosită de Proust și J. Joyce, din capitolul
trei, îmi amintește de madam Vica Delcă
din Dimineața pierdută a Gabrielei Ada-
meșteanu, cu specificația că la Mihai Zamfir
eroina este o intelectuală rasată. Pentru
monarhista Ileana, cura de liniște o repre-
zintă mănăstirea Agapia, cu toate că, și aici,
nu va scăpa de ochiul vigilent al securiștilor.
Ea își va petrece concediile acolo, de aceea,
le trimite măicuțelor, anual, câte trei pa-
chete cu de-ale gurii.

Locatarul de la etajul doi, conferen-
țiarul-ateu Nicolae Airinei este un turnător
zelos la temuta Securitate, brațul înarmat
al Partidului Comunist Român; el nu-și
toarnă doar colegii de serviciu, ci și vecinii
din blocul-vilă de la Intrarea Vergului, nu-
mărul 6. A obținut acest apartament după
ce s-a umilit îngenunchind înaintea unui
general de Securitate. Airinei gândește ca
un comunist convins, îndoctrinat, el fiind
cel ce va propune anularea vacanței de
Crăciun a studenților. Deși era însurat cu
„tovarășa” Ana, diplomată la Ministerul de
Externe, fiică de mare ilegalist, căzut în
dizgrație, femeia fiind mai mult plecată fie
în delegații, fie în ședințe sau audiențe, - în
familia ei „nimeni nu avea curajul să pro-
nunțe acolo vorba Crăciun” -, profesorul
este dornic de aventuri amoroase. De-abia
după decembrie 1989 va reuși s-o seducă
pe Mașa (Maria) Zmău, studenta de la
Chișinău, al cărei îndrumător devenise.
Airinei trăiește întunericul și frigul casei și
simte că „totul e pe ducă, că șandramaua
(comunistă, n. n.) pârâie din toate încheie-
turile”, dar nu îi va întoarce spatele co-
munismului, fiindcă „Toate avantajele de
care se bucură și s-a bucurat în viață le
datorează acestuia”. Și-a cumpărat aparta-
mentul la un preț modic, ajutat de Secu-
ritate, dar îl visează pe adevăratul proprie-
tar de la etajul I, urmaș al familiei Dissescu,
Gheorghe Dissescu, cel ce tânjește după
căldură,„fost bugetar, dar eliminat natural
de pe scena istoriei”, pensionar zgârcit, cu
pensie mică, uitat până și de dușmani, că
se ivește la ușa sa, zicându-i: „Ce cauți
dumneata, domnule, în casa mea? N-ai
dreptul să stai aici, ai comis un fals, până
mâine să părăsești apartamentul!” Con-
form Notei dată de Airinei la Securitate,
Lilica, nevasta lui Dissescu, profesoară
pensionară, este „complet ștearsă”, doar
celălalt locatar, „pictorul care are atelierul
lângă bloc”, este o „persoană dubioasă”.
Din jurnalul (artificiu subtil de care M. Z. se
prevalează) inginerului Dissescu, ieșit la
pensie cu anticipație, aflăm despre eveni-
mentele premergătoare izbucnirii celui

de-Al Doilea Război Mondial, despre situa-
ția evreilor, în special a familiei Reiss, fostă
coproprietară a vilei de la nr. 6, despre
pierderea Basarabiei și a Bucovinei de
Nord, despre refugiați, dar și despre ceda-
rea a jumătate din Ardeal. Vocile interioare
ale lui Dissescu și Airinei (fiecare având
opinii total opuse, nefiind pe aceeași undă
politică) prezintă cu multă subiectivitate
faptele din București din decembrie 1989.
Christi și Ileana se avântă până în Piața
Universității și în apropierea Comitetului
Central, dar pleacă, regretând, după aceea,
că n-au stat până la capăt să vadă pe viu ce
se întâmplă. Spre surpriza cititorului,
de-abia acum are loc semiincestul între cei
doi, Ileana oferindu-se cu dragoste fratelui.
Amândoi vor asista la prăbușirea sistemu-
lui, revenind a doua zi în punctele fierbinți
ale capitalei, când s-a început să se tragă
cu gloanțe adevărate și după ce noii
politruci, în frunte cu Ion Iliescu, au preluat
puterea. Dacă, inițial, Ileana își compăti-
mește și își invidiază fratele (știa de legă-
tura lui cu Veronica), acum ea află că
„mototolul” de Christi a avut curajul să
semneze, împreună cu alți intelectuali, o
scrisoare de protest adresată regimului
ceaușist. Airinei își plânge viața ce-i fusese
atât de darnică, înțelegând „că nu mai e
nimic de făcut, că vasul social s-a spart și
zace acum în țăndări”, dar trăiește, totuși,
cu speranța că noua conducere ce pro-
venea din același sistem se va îngriji în
continuare și de el. Se bucură că studenții
nu l-au dat afară din facultate, neștiind că
fusese salvat de Mașa, ea fiind cea care i-a
influențat pe cei 20 de studenți votanți; de
asemenea, își va păstra calitatea de turnă-
tor la Securitate, devenită peste noapte
S.R.I., băieții cu ochi albaștri încă vor mai
avea nevoie de„serviciile” sale.

După revolta din decembrie 1989,
care, în unele părți, „a trecut cu discreție”,
în altele cu agresivități tragice, au loc alte
„schimbări care vor răvăși lumea”. În fe-
bruarie 1990, la 67 de ani, Gheorghe Di-
ssescu, „pașnic și inofensiv prin definiție”,
trăiește o euforie exagerată, dar de scurtă
durată, se bucură că nu îi va mai fi dărâ-
mată casa, îi va fi cald iarna, va avea apă
caldă tot timpul, uită de suferințele îndu-
rate cu stoicism alături de Lilica, speră ca
lucrurile să intre în normalitate, să-i fie
restituite proprietățile, să-și poată revedea
băiatul rămas de mult timp în America și
să viziteze Italia. Veronica va pleca 3 luni în
Franța, la o specializare.

În așteptare este un roman care se
citește cu interes și cu simțurile încordate.
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S criitorul şi lumea este genericul sub care s-a derulat
ediţia a VIII-a FestLit Cluj, la fel ca precedenta, adap-
tându-se vremurilor atipice pe care le trăim. Dacă

ediţia a VII-a, una online, a fost fructificată prin volumul Istoriile
Literaturii Române, ţinând locul simpozionului plănuit, şi ediţia
de anul acesta adună, în volumul Scriitorul şi lumea, apărut la
Editura Şcoala Ardeleană, semnăturile a 74 de scriitori.

Antologia gândită de Irina Petraş, preşedinta filialei clujene
a Uniunii Scriitorilor din România, propune gânduri despre
importanţa scrisului în Cetate a unui eşantion reprezentativ de
poeţi, prozatori, eseişti, critici literari, sociologi, actori, membri ai
celei mai mari filiale din ţară, cea aflată în inima Transilvaniei.
Fotografiile ce însoţesc textele ni-i arată pe scriitori în vremurile
bune, împreună putând constitui o istorie ilustrată a literaturii.
De altfel, de-a lungul vremii, Irina Petraş a realizat şi proiecte în
care imaginile cu scriitori au fost adunate în volume, constituind
ele însele repere pentru literatura„ilustrată”.

Trecând peste perioada în care cu toţii am fost distanţaţi, iată,
scriitorii se regăsesc din nou împreună, aşa cum s-a întâmplat şi
anul trecut, prin proiectele realizate de filiala clujeană. „Izolarea
nu poate intra în definiţia culturii. Se zice că biografia începe
când te (re)cunoaşte celălalt. Poţi avea o viaţă foarte bogată şi
pentru tine o vreme îndestulătoare dar biografie nu ai... Biografia
se naşte dintr-o dorinţă de deschidere spre celălalt”, spune Irina
Petraş, cea care ne invită să re-locuim Cetate prin cultură „o
provocare gravă şi anevoioasă”. Redactor responsabil al anto-
logiei este Constantina Raveca Buleu, cea care descrie această
experienţă a convieţuirii la un loc a textelor scriitorilor ca un
„exerciţiu arheologic, social-cultural, realizat pe voci multiple,
ordonat pe o gamă originată în analiza lucidă şi teoretizarea
erudită, cu acute note confesive şi intermezzo-uri ludic ficţiona-
lizate”.

Multiple sunt faţetele prin care putem descifra cheile acestor
texte ale celor care ar trebui, indiferent de vremuri, să fie vocile
care contează în luarea unor decizii. Cetatea însă, de multe ori,
îşi izolează elitele, scena fiind cucerită de cei care vremelnic
conduc şchiopătând destinele oamenilor, distrugând reperele
culturale, cu discursuri incoerente în care biata limbă română
este pocită.

Adrian Alui Gheorghe este cel care deschide şirul textelor
fiind, de altfel, şi singurul care îşi exprimă gândurile într-un amplu
poem sub genericul Îngroparea cărţii sau scriitorul fără lume,
amintindu-ne încă din primul vers că „Trăim într-o lume în curs
de relativizare”, în care hulitorii culturii „s-au adunat să îngroape
cărţile”. Imaginea aceasta ne bântuie de câte ori vedem o
bibliotecă alungată din casă, nepotrivindu-se la noile decoraţiuni
moderne, găsindu-şi sfârşitul în containere. În cel mai fericit caz,
dacă se află un scriitor prin preajmă, adună cărţile şi le duce la
bibliotecile publice. De câte ori nu am recuperat pe Coşbuc,
Rebreanu, Eminescu şi pe toţi cei editaţi în celebra serie „Biblio-
teca pentru toţi” de la coşul de gunoi. Acestea sunt vremurile în
care, poate, la fel cum aşezăm două poliţe goale în sufragerie în
locul cărţilor, la fel de vid este şi în mintea noastră. Când cărţile
nu mai contează în viaţa noastră, apar poveştile subculturale.

„Atâta vreme cât omul îşi va pune întrebarea cine sunt, literatura
va continua să dăinuiască pentru că omul va avea nevoie să se
povestească pe sine însuşi”, spune Simona Antonescu, comple-
tând „în fiecare carte scriitorul nu face altceva decât să se scrie
pe el însuşi”. Însă, prin scrisul lui va creiona o lume în care ne vom
regăsi cu toţii. Iar în această ecuaţie, publicul cititor are un rol
important, fapt confirmat şi de Ana Blandiana: „prezenţa citito-
rilor este ca prezenţa lui Dumnezeu, nevăzută, dar oferind
punctul de sprijin pentru ridicarea pământului în univers”.

Dar, în această perioadă în care ţara noastră este în partea de
jos a clasamentului privind achiziţia de carte, cum vom putea
re-locui cetatea pentru a readuce cititul în preocupările maselor?
„Literatura română de azi este oglinda societăţii româneşti, cu
bune şi cu rele, reflectând impostura şi tragi-comicul cotidia-
nităţii noastre”, afirmă Iulian Boldea. Poate de aceea fug condu-
cătorii noştri de scriitori, nesusţinându-le proiectele, din teama
de a nu rămâne scris în istorie adevărul perioadei lor de condu-
cere„glorioasă”. Cu toate acestea, scriitorul îşi face pe mai departe
treaba, cu sau fără susţinere, zugrăvind fresca societăţii în cărţile
sale. Poate că am suferit şi din cauza unor impostori care şi-au
aşezat numele pe cărţi comandate pentru a scăpa din puşcărie
sau, în cazul altora, pentru a se preamări cu biografia lor. Aşa au
apărut scriitorii de după gratii cu poveşti de multe ori plagiate
sau cărţile având ca personaje principale politicieni, lansate cu
mare tam-tam în prezenţa a sute de „cititori” care aşteptau
cuminţi autografele. Într-o perioadă în care muzica de calitate nu
mai este pe gustul publicului, literatura recomandată de critica
literară are şi ea de suferit, masele fiind din ce în ce mai
needucate în ceea ce priveşte simţul estetic. O fi de vină pentru
aceasta şi sistemul de învăţământ care se schimbă de la un an la
altul. „Cred că literatura noastră actuală se află într-o evidentă
pierdere de teren, ponderea sa, rolul public jucat se diminuează
neîncetat, până la o îngrijorătoare limită de jos”, declară Gabriel
Chifu.

Constatăm că spusele sociologului Vasile Sebastian Dâncu
sunt atât de adevărate„poate că poezia nu mai este regina lumii,
dar nu a murit”, ea va fi mereu actuală şi va avea un rol important
asupra structurii noastre sufleteşti, reuşind să ne facă mai umani.
Oare azi, cînd alergăm cu ochii pe ceas dintr-un loc în altul, ne

Lumea,mereu prin ochii scriitorilor
menuȚ mAximiniAn



www.revistaneuma.ro
Eveniment editorial

Nr. 7-8 (45-46) � 2021
51

���

mai interesează popasurile între paginile unei cărţi? Ne răspunde
Gheorghe Glodeanu: „A dispărut literatura ca delectare. Omul
grăbit din zilele noastre nu mai cunoaşte plăcerea lecturii. Cititul
a devenit apanajul specialiştilor”. Dar cine sunt aceşti„specialişti”
care ne recomandă ce să citim? Mulţi dintre noi se autoin-
titulează critici şi istorici literari, necunoscând structurile istoriei
literare, canoanele acesteia, neavând măcar câteva cursuri
elementare în ce priveşte semantica şi semiotica. Spune bine
Dinu Flămând: „Critica literară românească de azi, cu puţine
excepţii, cuprinsă în mentalitatea de a da note bune şi rele,
rareori riscând referinţe la scriitori din alte spaţii culturale sau să
meargă spre exegeza de idei a rămas capricioasă, anecdotică şi
destul de provincială, aşa că mai niciodată nu intră în dialog real
cu miza unei cărţi, care e mai mult decât o adunătură de poeme
indiferente sau chiar referente la eveniment”. Adevărul e că în
vremurile noastre apar unii„cronicari”de serviciu care se etalează
pompos peste tot şi care au propriul tarif pentru a scrie despre o
carte. Un lucru trist dar adevărat. Aşa apar lăudători ai unor
volume care nici măcar nu ar merita să fie deschise, de cum
prezentate în reviste literare. Astfel, stricăm „gustul” publicului,
ducându-l în eroare.

S-a vorbit atât de puţin despre cultura cititului, despre modul
în care ar trebui să conştientizăm, printr-o campanie mediatică,
rolul important pe care îl are cititul în educaţia noastră, pentru că,
până la urmă, ceea ce citim se acumulează în mintea noastră,
devenind parte a comportamentului. Ne trebuie un public
educat care să rezoneze cu poveştile, fiind întru totul de acord
cu gândurile Florinei Ilis: „Avem nevoie de cititori naivi, fiecare
cititor care plânge la o scenă dramatică prelungeşte viaţa
literaturii. Când ultimul cititor care va plânge pe paginile unei
cărţi va dispărea, va dispărea şi literatura”. Într-adevăr, literatura
înseamnă emoţie, implicare, trăire. Dar pentru toate acestea, ne
trebuie cărţi bune şi scriitori care să se simtă ocrotiţi pentru a-şi
putea duce proiectele la bun sfârşit. Am pierdut, în ultimii ani,
teren la literatura de calitate, odată cu înmulţirea editurilor şi
apariţia pseudoscriitorilor care îşi pun manuscrisul pe masă
împreună cu teancul de bani pentru editare. Făloşi, îşi împart
apoi cărţile cunoscuţilor, neştiind, în euforia lor, că pentru istoria
literară nu contează. Asta, dacă şi-ar face bine treaba, aşa cum
trebuie, critica literară şi nici măcar să nu-i amintească în reviste.

Este foarte importantă şi pepiniera viitorilor scriitori şi partea
de „pre-literatură” amintită şi de Ion Mureşan. Să nu credem că
totul porneşte de la noi şi să ne apucăm să edităm cărţi
necunoscând trecutul scrisului, nici măcar pe cel românesc, ce
să mai vorbim de literatura internaţională. „Mă întristez pentru
cei care cred că totul trebuie resetat, că rădăcinile nu contează,
doar ultimele frunze”, spune Adrian Popescu. Despre revolta
unora împotriva generaţiilor de dinainte s-a mai scris. Eu
amintesc aici doar o întâmplare în care am asistat la lansarea a
trei cărţi de poezie, autorii, tineri liceeni, declarându-ne că nu
cunosc poeţii urbei, că nu au citit poezie, că nu-i interesează ce
s-a întâmplat înaintea lor şi că ei scriu doar ce simt. M-am
îngrozit, însă, iată, au trecut zece ani de atunci şi cărţile lor, deşi
au fost publicate la o editură cunoscută, au rămas în sertar,
nefiind în atenţia cititorilor, nici a criticilor. Pentru a scrie cu
adevărat, trebuie să treci prin filonul sufletului, dar şi prin minte,
tot ceea ce a pătimit acest neam, fiind astfel integrat în con-
cepţiile trăirilor acestuia. „Lumea nu poate fi imaginată fără
literatură. Nici fără imaginaţie literară. Pentru că oricum ne-am
poziţiona, miturile, legendele se nasc mereu”, scrie Olimpiu
Nuşfelean, reamintindu-ne faptul că, în atelierul de creaţie,
trebuie să avem grijă de modul în care lucrăm cu cuvântul, iar

dacă nu cunoaştem poveştile poporului, istoria acestuia, vom
înşira propoziţii seci, fără nicio logică.

Preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, afirmă:„pe
mine nu mă sperie operele valoroase ajunse la generaţia noastră
pe tablete, pe telefoane mobile, pe orice suport electronic, ci
pseudocreaţiile, contrafacerile, minciunile”. Despre etică şi
estetică ar trebui să vorbim mult mai mult.„Nu cred că se vor mai
întoarce cititorii la cărţile originale de literatură care apar în
România, nici măcar de curiozitate... Mersul lumii e altul de la
apariţia internetului... Nu mai găseşti timp pentru a citi o carte
pe hârtie, preferi în timpul liber să accesezi jocuri, filme sau
videoclipuri, să citeşti ştiri de ultimă oră la nesfârşit”, declară Liviu
Ioan Stoiciu. Într-adevăr, se citeşte mult mai mult faţă de altădată,
dar nu literatură ci mesaje de pe facebook sau ştiri cu titluri
şocante care nu fac altceva decât să ne coboare într-o groapă a
subculturii din care greu va fi să mai ieşim. Şi cu toate acestea,
mai sunt şi optimişti precum Laura Poantă care crede că „lumea
va rămâne încă multă vreme una profund îndatorată cărţilor şi
celor care le scriu. Printre meseriile esenţiale ale unui viitor cât
de cât luminos, se numără, fără îndoială, şi aceea de cititor”. Dacă
altădată în vatra satului oameni simpli îşi găseau, după ore
istovitoare de muncă pe câmp, refugiul în cărţile împrumutate
din biblioteca popii, astăzi cititul rămâne în preocuparea unui
segment redus.„Cultura cu majuscule nu lipseşte”, spune Ion Pop,
însă recunoaşte că „variantele manipulării universale pe care le
îngăduie internetul afectează şi cultura, mai ales pe cea cu
majusculă”.

De peste Ocean, acolo unde rolul cărţii şi a presei tipărite este
important în viaţa fiecărui american, Doina Uricariu ne spune că
„lumea se schimbă, mentalităţile se schimbă, la fel permisivitatea
şi alergia sau ostilitatea faţă de anumite stiluri de viaţă, credinţe,
concepţii... Literatura nu poate cădea câtă vreme scrisul şi cititul
nu se scufundă în fandaxia apocalipselor. Literatura e şi ea un fel
de corabie a lui Noe, care salvează toate animalele din lume, dacă
ele nu ezită să se urce pe corabie măcar din când în când”. Ca
Lucian Vasiliu, nici eu „nu mi-am pierdut speranţa nici în carte,
nici în arte”, deşi trebuie să recunoaştem că scriitorul este „o
oglindă tot mai mică, la marginea unei lumi tot mai mari”, aşa
cum spune Răzvan Voncu.

Alte texte interesante semnează Oana Boc, Ștefan Bolea,
Ştefan Borbély, Corin Braga, Florica Bud, Leo Butnaru, Ion Buzași,
Dumitru Cerna, Ruxandra Cesereanu, Aura Christi, Gabriel
Coșoveanu, Cornel Cotuțiu, Gellu Dorian, Vasile V. Filip, Gheorghe
Glodeanu , Nicolae Goja, Mariana Gorczyca, Vasile Igna, Adrian
Lesenciuc, Valentin Marica, Alice Valeria Micu, Cornel Nistea,
Eugeniu Nistor, Ovidiu Pecican, Horea Porumb, Ilie Rad, Ion Taloș,
Adrian Ţion, Radu Țuculescu, Cornel Ungureanu, Lucian Vasiliu,
George Vulturescu, ş.a..

Câte nume adună împreună antologia gândită de Irina
Petraş, atâtea idei se pot extrage despre modul în care ar trebui
să ne regândim poziţia în faţa lumii prin promovarea literaturii,
prin aşezarea scriitorului la locul cel mai vizibil din cetate, prin
ascultarea vocii acestuia. Când vom conştientiza că avem o
cultură literară importantă, că scriitorul poate avea un rol decisiv
în creionarea proiectului de ţară, vom avea de câştigat.

Până atunci, vă invit să lecturaţi antologia Scriitorul şi lumea
pentru a vedea că ţara mai are o speranţă prin aceşti trubaduri
ai cuvintelor pe care le aşază în cărţi ce ar trebui să fie în
preocuparea noastră. Pentru că, dacă pâinea cea de toate zilele
este hrană pentru trup, literatura, în doze zilnice, este hrană
pentru minte şi suflet.
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Tânăra exegetă clujeană Constantina Raveca Buleu s-a
afirmat ca un analist avizat al fenomenului literar actual,
deopotrivă autor de masive sinteze prilejuind evaluarea

complexă a unor teme receptate pe vaste arii temporale. În
cuvântul-înainte la volumul Geometrizări (Florești-Cluj, Editura
Limes, 2019), ea își precizează cu fervoare demersul favorit, studiile
de istorie a culturii, dar și racordul, trăit plenitudinar, la creația
literară a zilelor noastre, prin cronici susținute statornic. În spiritul
acestei profesiuni de credință bipartite, se poate remarca lejeri-
tatea cu care se mișcă în spațiul volumelor de literatură comparată
cu antene întinse, adesea, înspre istoria mentalităților ori spre zone
de nișă, din prima parte a cărții. Cea de a doua conține comentarii
la volume de critică literară, poezie, proză, jurnale de călătorie, fără
ca departajarea secțiunilor să se facă explicit – de fapt, trecerea de
la una la alta are loc pe nesimțite.

Comentatoarea întâmpină cu generozitate scrierile privite prin
lentila critică, dintr-o perspectivă cărturărească suplă și recep-
tivă, cu o deplină deschidere față de
autori – în ultimă instan-
ță, de celălalt, asumat ca
partener de idei mereu
surprinzător, liber prin
atitudine și opțiunea inte-
lectuală profesată.

Constantina Raveca Bu-
leu își manifestă satisfacția
ori de câte ori poate saluta o
gândire dezinhibată, inde-
pendentă, variată, nesupusă
clișeelor de orice natură, in-
clusiv academică. Astfel, ea
remarcă strădania încununată
de succes a lui Cătălin Ghiță de
a redefini concepte și imagini
esențiale – alteritate și exotism,
natural și artificial – ca și figurile,
umane ori non-antropice, ale
discursului oriental, cu evitarea
„exegezei sanctificate a orienta-
lismului”; precum și de a depista primele nuclee epice terifiante
din literatura noastră în epoca pașoptistă, într-un alt volum,
dedicat deimografiei în proza românească. Dezbaterile pe mar-
ginea unor „dispute culturale”, cum ar fi aceea dintre modernism
și antimodernism (într-un volum coordonat de Sorin Antohi),
dintre modernism și postmodernism (Dan-Eugen Rațiu) ori pro-
pensiunea spre europenizare a lui Adrian Marino, generoasă, „în
ciuda lucidității cu care analizează realitățile socio-culturale
românești”sunt imparțial circumscrise.

Observațiile comentatoarei au finețe, dar și fermitate. Deși
reliefează calitățile textelor, atitudinea binevoitoare din orice
moment al analizelor nu este lipsită de relief: însăși alegerea
cărților (fără excepție, de valoare) constituie deja un act critic, de
tandră adeziune, sporită de împrejurarea că exegeta cunoaște
majoritatea volumelor autorilor respectivi. Din acest motiv, de

altfel, se întâmplă să se ocupe de mai multe dintre ele. Aprecierile
îi sunt nuanțate și în concordanță cu fiecare individualitate. Despre
volumul Benzile desenate și canonul postmodernist de Ion Mano-
lescu afirmă: „o carte vie, incitantă, foarte instructivă, incomodă,
binevenită!” O observație demnă de reținut: violența prezentă în
desenul animat postmodern duce la o „delectare haotică” și la
crearea unui spațiu tensionat, unde „suferința și moartea sunt
transformate în obiecte iconice de consum”. Într-o altă notă
participativă, dar sobră, apreciază, despre cercetarea Ilenei Vesa,
Neomedievismul postmodern, că reprezintă un „exercițiu herme-
neutic ireproșabil ancorat teoretic, disciplinat orientat către artele
postmoderne, atent la limitele și stratificările subtile ale dome-
niului, deschis la gustul publicului, dar guvernat de exigențe
academice”. Cu privire la studiul semnat de Marius-Mircea Crișan,
Impactul unui mit: Dracula și reprezentarea ficțională a spațiului

românesc, conchide că,
în viziunea cercetăto-
rului, „Răspunsul lite-
raturii române la pro-
vocarea mitului Dra-
cula urmează o linie
rectificatoare”, reușind
să exprime sintetic
esența cărții. În ma-
niera de lucru a lui
Ștefan Borbely, ese-
ist constant atras de
„marginalizare și
excepție”, sesizează
drept trăsătură de-
finitorie un „ames-
tec echilibrat de
sobrietate erudi-
tă, gust polemic,
ironie fină și his-

trionism”.
Demersul Aurei Christi din volumul Nietzsche

și Marea Amiază îi apare etalând,„într-un regim liric personalizat”,
asimilarea pe cont propriu, cu „exaltări de mare forță”, a pildei
„sihastrului de la Sils-Maria”. De un articol inspirat beneficiază Wolf
von Eichelburg, scriitorul simultan artist plastic, compozitor și
teoretician al literaturii. Sclipitoarele-i eseuri vădesc, după cum
constată autoarea, un europenism organic, pus în operă cu
intensitate și de- zinvoltură de inițiat. Captivantă este analiza
consacrată culegerii de comentarii italiene (îngrijite de Giovanni
Casadio și Pietro Mander) asupra operei lui Mircea Eliade, care a
avut o relație privilegiată cu țara lui Dante.

În cea de-a doua secțiune a volumului, notațiile critice de fine-
țe ale Constantinei Raveca Buleu valorizează textele unor autori
contemporani, evidențiind calități specifice. Dan C. Mihăilescu se
bucură de patru exegeze. Cea despre savurosul volum închinat
călătoriei la Muntele Athos îl surprinde pe critic în ipostaze
complexe, oscilând între insubordonare și reveria contemplativă.
Identice„caligrafii ale plăcerii”se regăsesc în eseul consacrat artei

Empatia critic[
SimonA-GrAziA dimA
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După cîteva romane bine primite de critica de întîm-
pinare - Simurgul, Imprevizibilul este săgeata
destinului, Să crezi în imposibil și, mai ales, Daria,

în cîteva ediţii succesive, Violeta Lăcătuşu se întoarce, cu Ar-
monii spulberate (Editura Timpul, 2021), spre proza scurtă,
numai că, obişnuită să lucreze pe „şantiere“ vaste, pentru con-
strucţii epice mari, „poveştile“ din cea mai recentă carte sunt,
în fapt, fragmente dintr-un alt roman pe care autoarea îl disi-
mulează într-o serie de zece texte, aproape toate scrise la per-
soana întîi, al căror liant sigur e personajul-narator însuşi:
Lăcrămioara, în primul fragment, Violeta, apoi, ambele din
Roman, ca şi autoarea de pe copertă. Cartea se circumscrie li-
teraturii subiective, cum îi spunea Tudor Vianu, chiar dacă iese
din canoanele jurnalului intim, al memoriilor, confesiunilor ori
romanului autobiografic; în fond, povestirile Violetei Lăcătuşu
sînt fragmente din propria ființă, dintr-o biografie mereu pre-
zentificată, în care, de la prima proză, Dunărea Albastră, figura
tutelară este tatăl, explorată într-o subtilă analiză psihologică,
cu evidente extensii psihanalitice: „Să nu alegi psihiatria… cum
să zic, nu că te-ai simţi mereu singură printre astfel de bolnavi,
spune un personaj, dar trăieşti adesea în mai multe registre, ca
un fel de lumi paralele, într-o continuă pulsaţie de flash-uri
«existenţiale», numai cît treci de la o persoană la alta“. Abor-
dîndu-și materia epică (și) în perspectivă psihanalitică, perso-
najul-narator, Lăcrămioara - Violeta, să-i spunem, fixează fluxul
subconştientului unor personaje problematice, umbre din pro-
pria biografie, trăind, însă, în mai multe registre, „ca un fel de
lumi paralele“: modelul e Lăcrămioara din primul text al cărţii,
într-un autoportret la care ajunge printr-o atentă introspecţie
şi valorizare a impulsurilor unei realităţi mereu duşmănoase,
agresive: Lăcrămioara, primul personaj-narator al cărţii Violetei
Lăcătuşu, se identifică în orizontul figurii dominatoare a tată-
lui, trecîndu-şi toate trările prin flacăra plăpîndă a unei candele:
„Sunt la o vîrstă înaintată şi mă gîndesc cu tristeţe că din amin-
tirea tatălui meu nu va mai rămîne nimic fiindcă aceasta dăi-
nuie doar la mine în suflet. De ani de zile tot amîn, dar acum
m-am hotărît să scriu aceste pagini şi, chiar dacă nu le va citi
nimeni, măcar voi pleca împăcată cu gîndul că i-am lăsat, to-
tuşi, o candelă aprinsă pe pămînt. Afară viscoleşte. Stihia de
nestăvilit urlă nebună, zgîlţîie poarta şi se opinteşte în zidurile
casei. Cum trebuie să fie oare viscolele din Siberia, de dincolo
de cercul polar? Nu îndrăznesc să-mi imaginez şi nici nu cred că
pot. Nici tata nu mi le-a descris, ci le-a evocat. A spus că aceste
viscole trec prin tine năprasnic, «le trăieşti» într-o stare de se-
miconștienţă, de abandonare încremenită, mai presus de du-
rerea ce-ţi trosneşte în fiecare celulă, pătrunsă de colţii ascuţiţi
ai gerului. Întîi îţi îngheaţă mîinile, picioarele, obrazul e tăiat de
sute de lame subţiri şi dureroase, apoi îţi îngheaţă trupul, privi-
rea şi gîndul. «Viscolul îţi năvăleşte în suflet şi doar un miracol
te mai traversează peste o clipă şi peste alta... pînă cînd oare?

Trecutul ca o
candel[ aprins[

ioAn HolbAn

epistolare a lui Ion Luca Caragiale, fermecător„spectacol discursiv”.
Din biografia intelectuală și interioară a„omului ce aduce cartea”,
lămurită de-a lungul a patru ani conversaționali împărtășiți cu
Daniel Cristea-Enache, sunt extrase complicatele autodefiniri ale
protagonistului, printr-un amalgam intens polarizat (latura„nem-
țească” și cea „levantină”), nu însă scindat, dar și glosele sale
melancolice pe marginea situării într-o contemporaneitate atroce,
marcată de imaturitatea factorului politic.„Seninătatea”dobândită
prin trăirea culturală este în final recunoscută, ca soluție provi-
dențială, de filosof, dar și, în continuare, de Andrei Pleșu, convins
că se mai „poate (încă) trăi frumos”, crez vizibil și în bogata
„retrospectivă portretistică” intitulată Față către față. Întâlniri și
portrete. Prin arta unui desen interiorizat, eseistul și istoricul de
artă reînvie galeria unor personalități definitorii pentru formația
sa spirituală (Ion Frunzetti, Constantin Noica, Alexandru Dragomir)
și amintirea multor intelectuali de prestigiu, români și străini (de la
Vaclav Havel și Neagu Djuvara la Victor Rebengiuc sau Ioan Petru
Culianu).

În spațiul prozei, este încă o dată scoasă în evidență„lupta cu
limitele” din romanele lui Augustin Buzura. Norman Manea,
conștient de configurația labirintică a mentalului său creator, se
mărturisește preocupat, în proză, dar și în dialogurile purtate cu
jurnaliștii germani Hannes Stein și Edward Kanterian, de realizarea
„adevărului lipsit de putere oficială”. Nobilul deziderat este atins
abia printr-o gradată purificare a sinelui. Actul sapiențial elimină
setea de putere prin împlinirea unui proces sufletesc de fidelizare
față de condiția„înstrăinării, a oprimării, a disconfortului”, oriunde
s-ar găsi prozatorul. Dulcea poveste a tristului elefant, romanul
Dianei Adamek, proclamă dreptul la viață al fantasmelor, al
vitalității lor condensate într-un fatidic simbolism barochizant.
Radu Țuculescu, autorul unor romane „cu multe chei”, devine
protagonistul a nu mai puțin de patru exegeze. Ludicele proze ale
regretatului Mihai Dragolea efectuează o decompoziție liberă a
cotidianului, scoțând efecte maxime din „potențialitatea fabu-
latorie a acestuia”.

Mircea Petean, una cu„Nicanor, ultimul om”, schițează„o core-
grafie existențial-creatoare”indispensabilă, prin catharsisul indus,
condiției sale de poet și editor practicant al „religiei întâlnirii”;
Marcel Mureșeanu pune în scenă, cu un „instinct ludic rafinat”,
dramatizări lirice thanatice, iar Virgil Leon, aplecat asupra coti-
dianului atroce,„încearcă să-l exorcizeze prin concentrate exerciții”
în vers. Lumea „dezarticulată și continuă” a liricii lui Liviu Ioan
Stoiciu rotunjește (fapt artistic uimitor) un„haos coerent”, în timp
ce Cristian Bădiliță, în ipostază de poet, unifică solitudinea crea-
toare și credința. Poemele „ancorate într-un câmp cultural
multiplu” ale mureșea nului Teodor Borz, stins în 2020, constituie,
totodată,„scenarii de credință” ce-și multiplică, prin joc lingvistic,
paradoxurile,

Între jurnalele de călătorie, cel al neuitatului Andrei Bodiu
depistează în China perenitatea mentalității mitologice. Poposit
în Australia, Ilie Rad își consolidează periplul prin studii temeinice,
iar Constantin M. Popa, și el fascinat de joncțiunea dintre exterior
și subiectivitate, propune relatări diaristice din Provence, pe
urmele lui Van Gogh, apoi în Canada, incursiunile culturale fiindu-i
subtile, extinse.

Cu adevărat forme, la nesfârșit variabile, de conversie geo-
metrizantă a pulsiunilor abisale depistate în nucleul operei literare,
textele hermeneutice ale Constantinei Raveca Buleu, totodată
exacte și afectuoase, adeveresc efortul de captare a enigmaticiilor
„curenți subterani” de pe tărâmul„palierelor obsesionale”, pentru
a-i putea prezenta cititorului într-o manieră logică, inteligibilă.
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Cine poate şti?...». Parcă-i văd privirea înnegurată, întoarsă spre
un alt viscol, acela care i-a risipit toată viaţa. Amintirile mele sunt
asemenea unor harpii necruţătoare ce rni-au pustiit existenţa.
M-am luptat cu ele, dar nu le-am putut alunga. Ca pe o pelerină
cenuşie mi-am purtat după mine trecutul. De aceea viaţa mea
nu a avut prea multă lumină. Nicio rază de bucurie nu mi-a pă-
truns pînă în adîncul sufletului, căci pentru mine, prezentul nu a
fost decît spuma unei ape învolburate... De atunci, eu nu am mai
putut să rîd niciodată din toată inima... De atunci, cînd am rămas
fără tată… Noaptea aceea, cînd mi-am pierdut tatăl, a fost înce-
putul tragediei vieţii mele“.

Lăcrămioara se deschide spre biografia tatălui, primind
amintirile acestuia ca pe „nişte harpii“, aruncînd o pelerină ce-
nuşie peste trecut: cenuşiul este, se știe, simbolul doliului (unii
pictori ai Evului Mediu îl imaginau pe Iisus la Judecata de Apoi
venind într-un veşmînt gri), iar figura personajului narator este
asemeni lui Lazăr, cel despre care se spune că, după ce a fost
adus dintre morţi de Iisus, n-a mai fost văzut zîmbind niciodată.
Tatăl Lăcrămioarei e o victimă a istoriei secolului trecut; arestat
în 1947 de un maior rus, trimis într-un lagăr sovietic din Siberia,
românul basarabean îşi schimbă definitiv viaţa pentru că, iată,
la ieşirea din lagăr, în 1956, nu i se permite reîntoarcerea la fa-
milia din România, rămîne în Chişinău, îşi reface existenţa cu gîn-
dul la cei rămaşi „dincolo“ şi care, printre altele, învăţau de la
aceiaşi bolşevici cum să împartă în trei un ou fiert. Confesiunea
Lăcrămioarei, cu amintirile tatălui reîntîlnit la Chişinău, reconsti-
tuie epoca în toată cruzimea ei, iar cel care se confruntă cu acest
trecut sinistru nu mai vrea decît să-l ucidă, gustînd prea mult su-
ferinţa. Biografiile veacului sînt cele ale unor oameni care au uitat
să zîmbească, pentru care frica e dimensiunea esenţială şi carea
trăiesc încă prin mărturisirea personajului-narator: chiar dacă,
pentru Lăcrămioara, trecutul e o povară şi o vină foarte pericu-
loasă, prin asumarea biografiei tatălui, naratorul „semnează“ cu
cititorul un pact al adevărului („Eu nu urmăresc decît adevărul
celor întîmplate şi aceste «reluări», sau «exerciţii pe aceeaşi
temă»- nu ştiu cum să le numesc - ale destinului mă tulbură…
aproape mă sperie. Poate că aşa s-a întîmplat şi în alte familii,
dar cine mai are acte şi certificate pe care să le compare, să le
purece, cum fac eu acum?“), denunţînd convenţia întîlnită de atî-
tea ori în texte de acest fel: Violeta Lăcătuşu nu îşi ia nici o mă-
sură de prevedere, nu ne avertizează că „orice potrivire cu
întîmplări sau personaje reale e pur întîmplătoare“, în schimb,
spune net într-o Notă de la finalul primului fragment: „Numele
personajelor din această povestire sunt reale“.

Altădată, Lăcrămioara - Violeta asumă amintiri din ceea ce aş
numi memoria colectivă a locurilor; se ştie, prin părţile Neamţului
şi Bacăului, despre istoria minunată a unui preot făcător de mi-
nuni care, în povestirea Violetei Lăcătuşu, Cuptorul este un copil
găsit într-un cuptor din pădure, din acelea făcute de vînători, pă-
răsite, ruinate din lipsă de folosinţă, de către Niculai Durcan din
Răcăciuni: e înfiat de acesta şi, în acolada unui destin tulburător,
se întoarce la cuptorul din pădure pentru a se reintegra în lumea
de unde a venit: „Începu să urce pînă ce dădu de o mică poiană
spre care se adunau mai multe cărări înguste. Nu departe era o
rîpă străbătută de un pîrîu zgomotos. Căută cu privirea stejarul.
«Acesta trebuie să fie», îşi zise, privindu-i trunchiul gros şi co-
roana rotată. În faţa copacului crescuse un aluniş înţesat de ar-
buşti cu ţepi şi flori mici, liliachii. Acolo fusese cîndva cuptorul,
măcinat acum de vegetaţie şi de timp. Din foşnetul alunilor sau
din sînul pămîntului se legănară spre el nişte şoapte şuierătoare:
«Te-o prins dorul cuptorului?... Ehei, de cînd te aştept!... De data

asta o să te ascund mai bine». Părintele ascultă cu atenţie, dar
nu se auzea decît susurul pîrîului. «A fost o închipuire», îşi zise. Ri-
dică ochii spre cer. În înălţimea albă şi ameţitoare, plana un vul-
tur, ca o chemare mută. Se simţi uşor, tot mai uşor, mirîndu-se
de ce nu mai aude glasul apei răsfirat peste pietre„.

Cîteva dintre povestirile din memoria Violetei recompun
epoca anilor ‘50, a „tovarăşilor“, cu frica şi delaţiunile ştiute, dar,
mai ales, cu vieţile frînte şi destinele fracturate ale oamenilor
obişnuiţi, supuşi agresiunii istoriei; Tante Janine şi Fîntîna, de
pildă, cu istoria lui Katea dintr-un sat de pe malul Nistrului, în
vremea celui de-al doilea război mondial, povestită într-un ori-
zont mito-poetic, în care simbolul fîntînii vrăjite potenţează
drama unei poveşti de dragoste dintre Katea şi năluca unui sol-
dat, văzut în chip de Făt-Frumos, lîngă fîntîna care e axa lumii,
unind înaltul cu teluricul, trecutul cu prezentul. Alte cîteva po-
vestiri se circumscriu temei cuplului erotic, începînd cu Tina
unde, lîngă bovarismul protagonistei, pîndeşte întrebarea-ghi-
lotină a cărţii - De ce iubim bărbaţii? -, continuînd cu Armonii
spulberate şi istoria (aproape) romanţioasă a lui Buchi din
Roman, Crochiu şi Ida, cu tipologia femeii-trofeu, a femeii„ca o
pistă de aplicaţii“ şi a aceleia ca „un elixir de silicoane“; în fond,
profilul personajelor din aceste fragmente, ca şi al acelora din
Fiul meu ori Salomeea sînt despre frustrare şi robia unei fan-
tasme, reconstituind biografia unor bolnavi de dragoste, pe care
un preot o identifică în formula unui„nesaţ sufletesc“, iar perso-
najul, trezit din maelstromul pasiunii, o rezumă astfel:„«Biata de
ea. Și-a creat o realitate imaginară mai presus de resursele ei
creative; ideile ei fixe şi dorinţele absurde o vor distruge», gîndi
el“.

Urmînd, adesea, liniile unui discurs cu mărci poematice, frag-
mentele noului roman al Violetei Lăcătuşu, numit în chip con-
venţional, „povestiri“ sînt ale unei autoare pe deplin stăpînă pe
mijloacele prozei de analiză psihologică.
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Născut la Agapia, trăitor în ime-
diata vecinătate a mănăstirii,
Gheorghe Simon a primit viaţa,

apoi, poezia, între semnele şi înţelesurile
spaţiului sacru: cum e să trăieşti, din prima
zi, în calendarul şi orarul pe care le dau bă-
taia inconfundabilă, tulburătoare, în toacă
şi sunetul clopotelor chemînd monahiile
Agapiei la rugăciunile liturghiei, vecerniei,
miezonopticii? Gheorghe Simon nu a fost
un turist la Agapia, a fost un om al locului,
care va fi făcut demult pasul din pragul
casei părinteşti în curtea mănăstirii. În poe-
zia sa, (şi) de aceea, nu trebuie să (re)inven-
teze (sau să mimeze) nimic, nu trebuie să-şi
amintească, să evoce, căutînd, eventual,
note de călătorie la Meteora, Ierusalim,
Athos, Voroneţ, Rohia, Sîmbăta de Sus, Pri-
slop; sentimentul religios i-a hrănit exis-
tenţa şi lirica pe o cale directă, firească, în
deplină sinceritate a mărturisirii. Poezia sen-
timentului religios, pe care a scris-o Gheor-
ghe Simon, de la primele sale cărţi, Fulgere
captive (1984) şi Viaţa după Iisus (1996),
pînă la, iată, cea din urmă, Liturghia clipei
(Editura Doxologia, 2021) e foarte aproape
de sursă, nu are acel efect de distanță pe
care îl acuză poezia de gen a multor lirici
după 1990, fixînd în ilustrate ri(t)mate o vi-
zită într-un loc sacru, lectura unui text sau
participarea la Liturghie, versificînd, cu mai
mult sau mai puţin talent, în marginea unor
fapte, figuri, întîmplări, locuri, oricum, exte-
rioare fiinţei interioare, rămase în memoria
afectivă, în cel mai bun caz: o astfel de abor-
dare a ivit tablouri sau, în cealaltă extremă,
texte de amvon, tropare (cum se chema vo-
lumul unui poet oarecare), într-un mime-
tism care parazitează lirismul: unii îi spun
fariseism.

Liturghia clipei e cartea acestei vieţuiri
în perimetrul sacru al Agapiei, poetul ascul-
tînd„cuvintele şoptite la vecernie“: „Cuvînt
şoptit la vecernie/ în liturghia clipei/ şi fără
de loc timpul/ trecerea prin viaţă/ prin vă-
paia coaptă a grîului/ cu multe feţe pîinea/
ne hrăneşte închipuirea”. (Văpaia coaptă a
grîului), Reîncărcată de cuvintele şoptite
ale rugăciunii şi în liniştea reculegerii, fiinţa
caută dincolo, în universul revelat de aces-
tea, o reîntregire, la care „partea“, sufletul,
adică, trebuie să confirme întregul de altă-
dată pentru ca reîntoarcerea în duh, în ceea
ce Gheorghe Simon numea arhechip, să fie

deplină; în alte paradigme lirice, poeţii, Ba-
covia, de exemplu, evocă retragerea în mi-
neral, în materie; Gheorghe Simon vorbeşte
despre reîntoarcerea în duh, la Cel care l-a
trimis: „Orfană e singurătatea/ în căutarea
unui chip/ spre dumerire de sine.” (Ridicare
la putere). O coborîre pînă la rădăcina nu-
melui, cînd se deschide cerul pentru arăta-
rea întregului, în izbăvirea care e mereu
înlăuntru, acolo unde se află Templul, casa
Tatălui şi Fiului „jertfit jertfitor“, cum spune
poetul în Cuvîntul Părintelui: mormîntul
rămîne gol „în pămînt viu“, după plecarea
părţii, a sufletului, răpit, asemeni Sfîntului
Proroc Ilie Tesviteanul, luat la Domnul, din
faţa ucenicului său, Elisei, într-un car de foc,
„uitînd grabnic de tine/ şi de tot ce te
conţine“, cum se spune în O adiere a du-
hului: spre locul şi la Cel care l-a trimis adie
duhul, refuzînd interiorul surd al pietrei stin-
ghere, al mineralului, pentru în-chipuirea
începutului fără de început, a arhechipului:
„Ulcioare preapline cu prinos de însetare/
pe măsură ce se golesc/ clipe sterpe şi
inerte/ din stătute locuri nevăzute/ fără
preajma cuiva să le admire/ de a se vedea
oglindit/ cum raze într-un asfinţit/ pe un ca-
dran solar/ deodată/ într-o clipă/ s-ar fi
oprit.“ (Prinos de însetare).

Călătoria duhului care se ascunde într-
un nume spre casa cu ferestre deschise,
după ce va fi căzut dintr-un „pom al vieţii“
este una iniţiatică, pentru a împlini ordinea,
spune poetul, la fel cum Fiul Omului a venit
pe pămînt şi s-a jertfit ca să se împlinească
Scriptura, într-o lume unde fiinţa trăiește
„doar în silnicie de sine“, iar urîtul şi plictisul
„ne alungă în ţări străine“:„Odihnă a pădu-
rii/ pe timp de iarnă/ amintire albă/ cu scîn-
teieri în privirea copilului/ după maica
duioasă a luminii/ cît mai poate rămîne sin-
gur/ într-o lume tot mai largă/ restrînsă în-
trun sîmbure de adevăr/ în cele patru
seminţe dintr-un măr./ Căzut fiind dintr-un
pom al vieţii/ spre pămînt/ fără a întrerupe
ceea ce nu se poate rupe/ şi nici opri căde-
rea/ pentru a se împlini ordinea/ ascunsă/
amprenta vie/ a ceva ce ne conţine“ (Amin-
tire albă). Zborul„spre o altă împărăţie“ în-
cepe în matca vie a copilăriei, vegheată de
crinul crucificării luminii, simbolul Sfintei Fe-
cioare, în creştinism, floarea gloriei, dar şi
floare a lacrimilor, în Livada Părinţilor, în
casa de la Agapia Veche, unde e paradisul

însuşi, primind, iată, lumea literaturii însăşi,
într-o istorie spirituală a Agapiei („În Livada
Părinţilor/ la Agapia Veche/ copilul de odi-
nioară ajunge pînă la Scaune/ în povîrniş de
urcare în urma Tatălui/ în locul mai sărac
decît duhul/ creşte aparent întemeierea din
nimic./ Pe aici au trecut şi Ioan şi Paul Celan/
spre Cernăuţi unde-s ascunşi arnăuţi/ din
Agăpeni pînă-n mateini Arnoteni/ tot clipe
încetinite în pădure/ şi părere de om pe că-
rare/ pînă Grigore ajunge la Mănăstire/ şi se
întoarce Galaction“ - Locul mai sărac decît
duhul); pădurea copilăriei, casa părintească
şi livada ei, schitul unde„se adună în rugă-
ciune sihastrul“, icoana „de probă“ din mă-
năstire, printre „adieri şi tresăriri“, cu rugă-
ciunea din zori, canonada mirifică din crîn-
gul copilăriei şi bucuria de a fi singur în pă-
durea Agapiei dau contur spaţiului sacru
unde poetul urmează Canonul rugăciunilor
pe care i-l încredinţează figura luminoasă a
monahiei Cleopatra, într-o admirabilă ale-
gorie a iubirii pe cerul mănăstirii:„Alegorie a
iubirii/ pe cerul mănăstirii/ cum clipeşte
monahia Cleopatra/ citind din Psaltire/ în
cea mai recentă ediţie/ cu trimiteri spre lă-
muriri lexicale/ fără derogări monahale/ cu
cele trei degete împreunate/ pentru a nu
lăsa loc/ nici cît să treacă aerul/ spre respi-
rare/ ci doar duh de neîntinare./ Mucenică a
lăsării/ şi a părăsirii celor lumeşti/ spre as-
cultare pămînteană/ dintr -o prea aprigă
osîrdie/ şi ardoare fără de poticnire/ spre
Mirele ceresc/ din care izvorăsc/ energii şi
epifanii/ deodată cu lăsarea serii/ spre mie-
zonoptica purpurie/ a clipirii stelelor pe cru-
gul ceresc/ unde e doar clocot şi sunet de
clopot./ Sora în negru/ își aminteşte de
moartea pămînteană/ prin vocale fecioare
îmbinate fără a fi împreunate/ şi gloseme şi
leme şi foneme/ toate urcînd şi coborînd/
prin cele opt glasuri/ praguri sonore/ în
aerul amurgului / şi în vecernia gîndului“.

Poezia lui Gheorghe Simon este ridica-
rea la putere a văz-duhului. Poetul s-a ridi-
cat și el la cele veșnice în luna mai a acestui
an.

Reîntoarcerea în duh
ioAn HolbAn
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Înregistrând o evoluție ascendentă
de la un volum la altul, poeta cra-
ioveană Angi Melania Cristea își

asumă, ca mai toți poeții și nu numai ei,
starea actuală, în care izolarea devine plu-
risemantică, având un ascendent în lirism
și ne propune Poeme pe DN1, volum apă-
rut în acest an la editura Neuma, în deja
cunoscuta colecție Arca.

Impresia lectorului, la un prim contact
cu textele, este că sentimental și cognitiv,
volumul reprezintă o continuare a temei
predominante în lirica poetei, și anume iu-
birea, pulverizată în gesturi aparent mi-
nore, în subterfugii și așteptări, cu un
preț-recompensă pentru clipa contopirii
destinelor.

Dincolo de fulgurații cu tentă socială,
Angi Melania Cristea are capacitatea de a
deschide porți sentimentale cu aplomb și
naivitate totodată, bucurându-se cert că
nimic și nimeni, nici măcar măștile, nu pot
opri ființa să-și caute lumina dătătoare de
speranță: vara/cuvintele tale peste cartier
trăim all inclusive/parcă din martie păsările
se întorc și (abonament la reviste) ne-am
transformat în tipizate/scriu încă o decla-
rație pare redundant dar te iubesc din
(auto)izolare . (Autodistanțare)

Desigur, după cum nu e greu de ima-
ginat, artificiile nu pot înlocui experiența
plenară a dragostei, nici măcar rostirea
unor versuri albe la Aman nu mai pare o
soluție, devenind moment de raportare la
o normalitate intrată în latență: prin cartier
se simte jocul de-a vacanța/nu e nimic im-
pecabil.

În Emotion Drone periplul prin cotidi-
anul presărat cu măști oferă încă un pre-
text de a rememora trecutul recent, și,
precum la Proust, madeleinele declanșea-
ză memoria afectivă, și în cazul lui Angi,
memoria este activată de o cămașă fuc-
sia, nuanță dulce-amăruie, catifea sau
transparență asociată cu virilitatea: de
când s-a impus situația de urgență nu ți-am
mai zis/nimic despre cămașa ta fucsia/felul
tău neutru de a-mi vorbi/care stârnește o
furtună în mintea mea/despre războiul psi-
hologic//born in december.

Oamenii au proprietăți noninvasive, ne
spune poeta și simpla mea existență/pare o
interogație de mironosiță despre sensul

unic/atunci când te-ai împrăștiat printre
miile de cutii de pantofi decupați/de la
mall/aici filmul polițist rulează iar tu îmi ții
umerii strâns, iată o ipostază a cuplului si-
tuat în circumstanțe de film polițist, ceea
ce face și mai tentantă apropierea.

Absența cuiva nenumit ,dar subînțeles
axis mundi, se extrapoleză asupra univer-
sului exterior, așa încât orașul devine senil
,într-o catacombă de senzații și frustrări,
nu poti fi sunet și literă/nu poți reașeza or-
dinea în hipersentimente/deoarece cânți (la
două mîini) este dificil să nu te îndrăgostești
în ziua zen.(Paragraf)

O altfel de abordare a lumii transpare
din versurile poemei Love Potion, cel puțin
în prima parte, când poeta observă om
lângă robot și frunze lângă patruped, bipo-
laritate specifică unui ton ceva mai grav,
unui orizont tematic lărgit, dar care, într-o
confesiune ad hoc, se va restrânge, sec-
vențial și retoric la tema dragostei: întreb
de ce trebuie să ne îmbrățișăm/cu gingășii
și cu iluzii, atâta timp cât @războaiele se vor
scrie între noi.

Drumul singurătății se ramifică, teama
că anii intermitenți se vor opri, dimensiuni
fără spații libere, toate acestea au drept
remediu respirațiile fosforescente, detec-
tabile în versurile poetei care stăpânește
arta comunicării și pare sigură de răspun-
suri pe măsura mesajului transmis.

Interesant că în ciuda unui climat os-
tentativ împotrivă, dragostea nu dispare,
cel puțin în viziunea lui Angi, care crede și
ne face și pe noi să credem că te poți în-
drăgosti de la un metru distanță.

Îndrăgostiții sunt singurii împuterni-
ciți să rupă sigiliile timpului, așezați spa-
te-n spate ca niște furnici uriașe/pe o floare
carnivoră, dimensiunea aceasta urieșeas-
că fiind singura cauțiune posibilă care să-i
salveze de la moarte.

Boala invadează intimitatea, până și
poezia a devenit un fleac și, în această stare
de spirit, curcubeul zilei pare impostură și
rutină.(3D)

Într-o notă vag întunecată, poemul 2
Vieți scindează discursul, pentru ca, pe
final, să postuleze ideea că poți să te în-
drăgostești în propria ta izolare/ca atunci
când femeile răscoleau amurgul cu pi-
ciorul… (splendidă imagine!)

Poeta Angi Melania Cristea scrie poe-
me în numele unui sentiment înălțător,
căruia îi conferă plurivalență și naturalețe,
într-un limbaj elevat, din care nu lipsesc
englezismele pentru nota de exotism liric,
provocând cititorii la un moment de în-
tâlnire cu sinele și de racordare benevolă
la aceste trăiri-manifeste.

Femeie r[scolind amurgul
GelA eneA

Colect,ia ANGI MELANIA CRISTEA

Poeme
pe

Editura NEUMA 2021

Poeta Angi Melania Cristea își sărbă
torește intrarea în Uniunea

Scriitorilor, petrecută
în 2020, cu un nou volum de versuri, al

doilea la Editura Neuma. Scrisul ei tranșant d
ar seducător se

regăsește și în această
carte. Autoarea are pri

ză la real, la actualitate
,

vede lirismul din spatele banalită
ții și angoaselor cotidie

ne. Aglome-

ratul DrumNațional 1 devine o cal
e regală a poeziei pe ca

re își permite

să ruleze cu viteza maximă îngăduită de lege. Dr
um bunmai departe!

HORIA GÂRBEA
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Volumul cu titlul Masada, substan-
tiv ce denumește fortăreața stra-
tegică din Pustiul Iudeii, aproape

de Marea Moartă, are, în alcătuirea sa, pa-
truzeci de texte semnate de LetițiaVladislav,
cu o scurtă prezentare pe coperta a IV-a,
din partea lui Horia Gârbea, de unde aflăm
că autoarea ”este o scriitoare cu experiență,
care stăpânește atât materialul epic, cât și
limbajul. Stilul e simplu, direct, atractiv.”

Cartea a apărut la Editura Neuma, în
2021, în paginile sale incluzând proză scurtă
publicată anterior în revista Leviathan.

Primul text, Balerinele albe, introduce
lectorul într-o atmosferă duios-candidă,
dintr-un timp consumat între vagi repere de
libertate: o școlăriță nu mai vrea să fie ținta
ironiilor, din cauza bocancilor pe care este
nevoită să-i poarte și vara, și iarna, se-
nțelege, de sărăcie, și cheltuiește banii de
internat, lăsați de tatăl său, pe o pereche de
balerine albe.

Deși gestul aduce necazuri, complicații
cu directorul școlii, până la urmă, ca în
basme, se ivește un suflet caritabil, în cazul
acesta, profesoara de limba rusă care achită
internatul și fata primește înapoi balerinele
confiscate de director, însă bucuria ei va fi
de-acum umbrită și satisfacția, mult dimin-
uată.

Povestea nu este una nouă, dacă o aso-
ciem cu alte proze realiste, stilul autoarei
conține însă destule și reușite infuzii de li-
rism ce fac deliciul lecturii și salvează textul
de platitudine.

O femeie tânără, dar marcată de pro-
bleme existențiale, cum sunt multe și în
viața reală, se bucură de o întâlnire fierbinte
, asezonată cu vin fiert în Piața de Crăciun,
episod care face subiectul celei de-a doua
proze din volum, Cu ochii celeilalte, mesajul
fiind acela că niciodată nu poți fi sigur ce
aduce clipa în destinul nostru.

În cele câteva pagini, Letiția urmărește
confesiunea eroinei, starea ei, sintetizată în
faptul că se consideră „depozit de gunoaie
sentimentale”, nu proprii, ci ale altora, în
sfârșit, momentul pasiunii și finalul, fără a
ne oferi o cheie pentru viitorul personajelor,
ce poate se continuă sau nu, în povestea lor
de dragoste.

O discotecă și grădina acesteia unde se
adună cei trecuți de cincizeci de ani, dar și
„o grupă micuță de handicapați psihic”
devin pretextul subiectului abordat în tex-
tul Ultima noapte de vară și, după cum ne-
am obișnuit deja, protagonista este o fe-
meie singură, traversată de stări confuze,
pentru a căror limpezire merge deci la Los
Maduritos, să asculte muzică sau chiar să
danseze rumba.

Plânsul eliberator și plimbarea nocturnă
fac parte din ritualul pe care femeia îl par-
curge, la întoarcerea acasă.

Letiția Vladislav realizează un decupaj
din viața personajelor sale, ce pare să fixeze
o anumită cutumă existențială, prin care își
individualizează protagoniștii, fără a urmări
în timp evoluția vreunuia dintre ei.

Fie că este vorba de o călătorie cu tre-
nul, o întâlnire în Piața de Crăciun, la un
chef, fie că se petrece în casa unei cunoștin-
țe, absolut întâmplător, totul funcționează
ca un declick în măsură să repornească mo-
torul sufletesc și să genereze scenarii de
viață.

Acțiunea din proza În spatele gării girea-
ză imaginea unui amor nefericit, între în-
drăgostiți interpunându-se, cu tunete și
fulgere, mama băiatului care avea alte pla-
nuri pentru căsătoria fiului său.

Aventura primei iubiri condimentată de
lacrimi, de strigăte disperate, se stinge
brusc, nu aflăm acte eroice din partea celor
doi tineri, nici atitudine de frondă, fiecare își
urmează anonimatul cotidian, singura în-
tâmpalre, dacă poate fi numită așa, este
telefonul prin care protagonista este anun-
țată de prietena ei că iubitul din tinerețe a
murit, vegheat de soția sa, pesemne aceeași
Geta , care îi și despărțise.

Textul care dă titlul acestui volum, Ma-
sada, succint, ca toate celelalte proze, gra-
vitează în jurul unei călătorii în Israel, călă-
torie întreprinsă de două amice, una dintre
ele dorind să revadă un loc în care a mai fost
o dată, dar cu bărbatul iubit, acum plecat la
ceruri.

Este un text în care prozatoarea insistă
ceva mai mult pe arta portretului literar,
folosind ca tehnică de portretizare com-
portamentismul și descrierea.

Cele două femei, una stabilită de mulți
ani în Israel, cealaltă venită doar într-o ex-
cursie, au discuții contradictorii, atât despre

securitatea localnicilor, cât și despre cea a
turiștilor.

Interesant că ghidul care le conduce la
Masada este un arab din Betleem, Omar, ce
excelează prin politețe și generozitate și
care, în ciuda originii sale, călătorește ne-
stingherit.

Ne-am obișnuit cu faptul că personajele
feminine sunt, în cea mai mare parte, sin-
gure, că au momente de pură deznădejde
provocată de traume ale trecutului, mai ales
prin dispariția ființei iubite.

Când cele două femei ajung pe colina
de la Masada, un nor ivit pe cerul de dea-
supra Mării Moarte își schimbă forma, până
ce devine asemenea literei R, inițiala prenu-
melui Raul, bărbatul pe care cea venită în
excursie l-a iubit, convinsă acum că: „Era
el.Trebuia să vină. Așa stătea scris. Știa că
nimic nu se pierde. Și că merită să aștepți.”

Portocala cu sâmburi negri debutează
cu un tablou suprarealist, efect al imaginaței
unei fete, Sofia, a cărei fantezie„fugea înain-
tea creierului, și, de cele mai multe ori,
ajungea pe undeva, departe de orice reali-
tate.”

Neînțeleasă de cei ai casei, Sofia are însă
un confident de nădejde, și anume, o infir-
mieră, pe doamna Balint, căreia îi plac po-
veștile, cel puțin la fel ca și Sofiei.

În familie, fata este martora unor scene
neverosimile, de o brutalitate care o mar-
chează, precum cea a îngropării pisicilor de
vii, astfel încât refugiul său în universul ima-
ginar devine o formă camuflată de revoltă.

Pauzele descriptive susțin tensiunea
epică și contribuie nu doar la crearea unor
cadre naturale, în care este plasată acțiunea,
ci și la conturarea portretului literar, de ace-
ea cred că Portocala cu sâmburi negri repre-
zintă una dintre cele mai reușite proze
scurte ale acestei cărți.

În ansamblu, volumul Masada se citește
ușor, textele sunt antrenante și variate din
punct de vedere tematic, fără adâncime
epică în măsură să suscite întrebări supli-
mentare din partea cititorului, ceea ce îl re-
comandă unui public larg, pentru care
lectura este activité de loisirs, cum ar spune
francezii, un prilej de cunoaștere a unor
ipostaze umane prinse în angrenajul exis-
tenței cotidiene, am spune noi.

Vârstele pelerinajului sentimental
GelA eneA

Editura NEUMA
2021

Leti\ia
Vladislav

Le
ti\
ia
Vla
dis
lav

PROZĂ SCURTĂ
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Încercându-și puterile în comunicarea incomunicabilului, dia-
logul poetului cu sine însuși este subordonat încordării subi-
acente trăirilor în planul expresiei. Din ce derivă aceasta? Cred

că din dublul sens al„orchestrării”fluxului liric - de la inspirație la rea-
litate - slujind la reprezentarea raportului, inexplicabil, dintre in-
stinctul mut și cuvântul rostit. La rândul lor, cuvintele nasc alte cu-
vinte și deschid creatorului o poartă spre absolut, asumându-și
revelații ale vizionarului. Sunt gânduri născute din lecturi poetice, a
căror cale are două ieșiri în lume: una dinspre autor, alta spre cititor.

Nu mai e o noutate că, prin vers, Carmen Tania Grigore își cre-
ează un univers propriu, paralel, descoperind poezia ca pe o
„metaforă a vieții”. Ilustrative în acest sens sunt și volumele publi-
cate până acum: Pulsul țărânii, poezie, debut, 2009; Comoara din su-
flet – convorbiri cu Alexandra Wilson-Noica, 2010; Minutul de
sinceritate, 2011; Un sezon cât o viață, 2012; Secvențial/ Sequentially
- ediție bilingvă româno-engleză, 2017; Cu nostalgii la vedere, 2018;
Cerberul din clepsidră, 2019.

Cea mai nouă carte, proaspăt
apărută la Editura Neuma, taina în
care locuiesc*, este și cartea cea mai
bună a unei poete mature, după cum
mărturisește, în prezentarea de pe
coperta a IV-a, criticul Horia Gârbea.

Muza ei pare a se coborî din
„lumea ideilor pure”, traversează realitatea și, într-o contopire cu
imaginația fascinant de bogată, naște poezia, la răscrucea dintre
două vieți, una -trupească, cealaltă – spirituală. Raportul: trăire în
carnal - înălțare în spiritual determină iluminarea prin cel din urmă
și salvarea sinelui, asemenea poemului ce susține universalitatea
subiectivității persoanei întâi: „dragul meu, fii răbdător,/ brațe flo-
rale te vor călăuzi/ într-un areal carmin/ unde stăpânirea de sine/ e
tot ce contează;/ acolo orgoliile/ nu supraviețuiesc/ permutărilor re-
flexive/ și carisma cuvintelor/ se revarsă anagramat,/ încât nu vei ști/
dacă dorul sau împăcarea/ cu sinele tău/ te preamărește/ în lumină”
(carisma cuvintelor).

Natura talentului ei ține de o anume discreție, prospețime și de-
licatețe, dincolo de ceea ce semnifică poemele în substratul lor eli-
berator de sensuri. Din relația cu idealul unei biografii spirituale,
consolidează o conduită lirică particulară, puternic adăugată trăsă-
turilor sale de identitate creativă. Emoția directă/discretă și lirismul
vital contrapunctează aparenta simplitate a tehnicii proprii.

Percepută ca o entitate aparte, iubirea – temă fundamentală –
transformă haosul în ordine, nimicul în sens. Ea este o cale de acces
spre eternitate, o cale a fuziunii, a unei contopiri între contrarii, atot-
puternică, infailibilă, depășește orice năzuință a spiritului. O replică
a propriei existențe, redusă la esența poetului, scrisul: „scriu să în-
treținem/ demnitatea iubirii;/ stau la pândă/ cu mâna sprijinită/ pe
vârfuri de lance/ atentă la detalii/ apărute la suprafață subit;/ - poate
că sunt fluturii tăcerii,/ îmi spui,/ odinioară ascunși în majuscule/
care ne străjuiau adâncul;/ timpul și-a desferecat/ zăvoarele de
oase,/ amintirile au traversat/ anotimpurile/ și s-au adăugat ochilor/
dor peste dor/ într-o memorie necesară”(fluturii tăcerii).

Identificăm aici un laitmotiv al volumului – tăcerea – amintindu-
mi considerația lui Benedetto Croce, potrivit căreia lirismul tăcerii
este atitudinea fundamentală a omului în raport cu universul. Car-
men Tania Grigore sparge tiparele, arde etape, împlinind frenetica
năzuință a tăcerii de a o răspândi dominator în poezie:„ai spulberat
tăceri și absențe/ cu strigătul tău de izbândă”(cu mult mai sofisticat);
„tiptil, apar/ ispite fierbinți/ și trupul tău/ picură nectar/ în tăcerea
mâinilor”(decorul bucuriei); „simt cum orele transformă tăcerea/ într-
un val-vârtej de ardoare”(ecou de lavandă);„tăcerea înalță curcubeu/
între fantasmele noastre” (niciodată destul);„împărțim tăcere/ între
cer și pământ/ dar nu ne pierdem cuvintele” (o provocare sau nu);

„tac,/ tăcerea se așază discret/ în spatele pleoapelor” (spaima des-
părțirii);„tăcerea vine și pleacă/ fără să știi”(dintr-o viață în alta);„am
învățat să recunosc/ momentele care împrumută/ tăcerea din viitor”
(sarea trupului tău).

Poemul care dă și numele cărții este o fidelă ilustrare a elanului
stilistic interior, viu și activ, potrivit unor forme, accente, atitudini și
orizonturi lăuntrice. Nu întâmplător el este plasat spre finalul volu-
mului, ca o sinteză realizată în funcție de coordonatele propriei per-
sonalități. Lectura lui produce o adevărată desfătare intelectuală:
„poemul de la miezul nopții/ o singură dată/ te va chema înapoi;/
dacă vei înțelege/ cât de necesară este atingerea/ ochii tăi vor afla/
taina în care locuiesc/ fără teama de insomnie;/ amintirile adaugă
tăceri/ culori senzuale/ apoi desenează un zbor/ care traversează
dorul/ în toate direcțiile;/ somnul își face loc într-un gând/ dar nu
înainte de miezul nopții,/ când poemul care te-a chemat înapoi/ se
retrage blând/ într-un te iubesc neclintit”(taina în care locuiesc).

Legături invizibile cu un oare-
care concret stau la baza năzuin-
țelor poetei de a crea, în orice
contexte, poeme ale iubirii aso-
ciată cu absolutul. Acumulând înăl-
țări în cuvânt, împlinește un corolar
al reperelor sale existențiale. Ten-
dințele afective sunt trăite într-un

continuu proces de dedublare, în încercarea de a descoperi valen-
țele demiurgice permise ființei umane. Elementele de cadru își
relevă aspectul lor compozit, prin limbaj și mi ales prin tehnica de a
cultiva o tematică actualizată, adusă în fața cititorului contempo-
ran, care trebuie să fie inițiat în a-i desluși mesajul. Poemele dez-
văluie intensitatea iubirii, prezentând-o ca un element/ sentiment
esențial, indispensabil vieții, ca descătușare și evadare din obișnuit.

Orice rostire a poetei are multiple înțelesuri. Ea are acces la se-
mantică, la semnificații, conferindu-le nume prin cuvânt. Revelația
depășește existentul și devine viziune în concepția creatoarei care
conduce superbia cuvântului spre revelația lirică:„poezia e freamă-
tul/ din respirația celui rămas singur,/ încorsetat în dificultăți de eli-
berare,/ e truda deschiderii brațelor/ până aproape de cer”
(destăinuire).

Poezie a eului, marcată de stări, sentimente și pasiuni puternice,
generând dramatice trăiri, concentrează expresia, rolul descoperirii
semnificațiilor multiple revenind cititorului. O astfel de creație, prin
care textul îmbogățește gama semantică a titlului practică adesea
CarmenTania Grigore, asumându-și responsabilitatea față de limba
înaintașilor, dar și promovarea limbii prin creația sa, recunoscând că
o caracteristică tot atât de importantă a unui popor ca și comuni-
tatea de sânge , este limba. Efectele produse asupra cititorului, ast-
fel ca să-i prindă frumusețea însăși, sunt evidente. Care dintre noi
nu înțelege frumusețea fără pereche a acestei limbi? Dând viață cu-
vintelor, idealizează realul și realizează idealul:„vorbește-mi inimă/
în graiul neprihănit al pruncilor/ vorbește-mi cu sfiala/ rugăciunilor
de noapte/ cuvintele să atingă ca un mir/ aproapele,/ limba română
să decanteze dorul/ sub pleoape/ să distilăm/ memoria străbună/
între cer și pământ/ statornicia din muguri/ să o doinim/ fără a da
răgaz hotarelor/ să suspine (limba română).

Concentratele poeme ale volumului taina în care locuiesc se îm-
bină într-o unitate armonică și emoționantă, evidențiind unicitatea
de vibrație a sufletului de pot.

La interferența sensibilității cu inteligența creatoare, putem
vorbi despre o interesantă identitate și o puritate care o particula-
rizează în panorama liricii actuale.

Carmen Tania Grigore este o poetă care evoluează indiscutabil
printre contemporani, asumându-și rafinamentul expresiei.

Carisma cuvintelor
nicoletA mileA
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Ioana Drăgan a publicat a patra carte de ficțiune. Prea
puține volume au apărut sub semnătura sa din anul de-
butului (1997) și pînă astăzi, dacă avem în vedere evidenta

sa înzestrare în scrierea prozei. Toate cărțile sale au subiecte con-
temporane și se caracterizează printr-un dar aparte al surprinderii
limbajului unor personaje de diferite extracții sociale. Naturalețea
cu care vorbesc personajele face farmecul textelor, alături de sim-
plitatea și verosimilitatea acțiunii. Romanul apărut recent, Gripa.
O poveste de Crăciun, Editura Tracus Arte, se înscrie perfect în
tiparul scrierilor Ioanei Drăgan, autoarera e perfect recognosci-
bilă prin această narațiune care îi are în centru pe irlandezul care
locuieștre în Norvegia, cetățean UK, Adam Murphy și pe doctorița
româncă Eva. Întîlnirea celor doi nu se petrece în Grădina Raiului,
ci în București, într-un viitor apropiat. Pandemia de Covid 19 s-a
încheiat cu bine dar, previzibil, a apărut o altă„gripă”, nu la fel de
periculoasă, dar generatoare de restricții. Adam are nevoie de un
certificat de sănătate, ca să poată călători. Așa o cunoaște pe Eva,
doctoriță celibatară trecută puțin de patruj’ de ani, vîrstă care îi
îngrijorează pe părinții „fetei”, oameni mărginiți, care o visează
mireasă, ca și alții din jurul ei, fie din curiozitate, fie pentru că Eva
reprezintă un„caz”, un fapt divers palpitant.

Eva nu e o inocentă, precum înaintașa ei din Paradis. A cunos-
cut mulți bărbați, are la activ și cîteva întreruperi de sarcină. Dar
pur și simplu nu și-a găsit perechea, așa cum și în lumea medicală
este o originală, refuză orice cadou și orice mită de la pacienți,
spre deosebire de colega și confidenta ei, Andra, care este o
prădătoare de bărbați și de bani. De altfel nici măcar needucații
părinți ai Evei, Mami și Tăticu, nu cred că ea nu primește„plicuri”
la spital, după ce încercaseră s-o descurajeze să studieze medi-
cina. Ce atîta învățătură, complicații științifice și etice? Femeia să
aibă o slujbă comodă și să-și vadă de familie, să fie gospodină etc.

Eva refuză tiparul și iată că marea dragoste pare a se ivi în plină
epidemie cu noua gripă. Adam pare foarte îndrăgostit și cei doi
petrec Crăciunul împreună. Acesta trece însă, ca un vis frumos,
cum notează ironică autoarea, relația se răcește, Adam dispare în
cețurile nordice. Ceea ce îi rămîne Evei este o sarcină pe care de
această dată nu o va mai întrerupe. Eva alege Speranța (acesta va
fi numele copilului ei cu Adam). Ce îi va spune fetiței„cînd o s-o în-
trebe de taică-su”, cum o chestionează sarcastic Andra? Îi va spune
„o poveste de Crăciun”.

Romanul Ioanei Drăgan, scris cu mult profesionalism, cu simț
puternic al realității și excelență stilistică, este tocmai ceea ce se
așteaptă de la el: o narațiune credibilă, lipsită de ostentație, este
chiar o poveste a unor personaje care sînt oameni în carne și oase.
Eva se lasă ispitită, cei din jurul ei sînt o adevărată șerpărie de in-
divizi banali, dar după momentul ispitirii, Eva îi poate ignora li-
niștită pentru că acum există speranța care poartă chiar acest
nume. Planul simbolic al poveștii este introdus cu multă finețe, în
modul cel mai echilibrat. Ioana Drăgan confirmă toate părerile
bune pe care le-au provocat antecedentele sale literare și cititorul
avizat va rămîne cu regretul că, prinsă de multiple ocupații, au-
toarea ne oferă prea rar (precedentul roman, Mafalda, datează
din 2009) proza ei de valoare indiscutabilă.

Nu mi s-a părut ca, în ultimul timp, revistele noastre cul-
turale să fi sesizat conturarea unui moment al prozei
scurte în literatura română. Cu toate acestea, dacă avem

în vedere doar apariția unei antologii precum Kiwi 2021, editate de
Marius Chivu, cel care, timp de 5 ani, s-a ocupat de tipărirea singu-
rei reviste de profil din ultimele decenii, notoria„Iocan”, sau a unui
volum precum Lecția de amnezie a lui Iulian Moreanu, ca să dăm un
exemplu din multe altele la îndemână, fenomenul poate fi semna-
lat în chip cu totul argumentat.

Faptul că numele autorului cărții de pe urmă este puțin cunos-
cut în circuitul literar național n-are legătură cu valoarea sa intrin-
secă, ci cu întâmplarea că el domiciliază în provincie, ceea ce îl
situează, de cele mai multe ori, ca și pe alții din aceeași categorie ad-
ministrativ-teritorială, în exterioritatea interesului curent al preo-
cupării criticilor de autoritate. Or, cele opt volume de proză scurtă
care poartă iscălitura câmpineanului Iulian Moreanu ar fi meritat,
fără îndoială, o soartă (literară) mai bună. O dovedește și această
recentă Lecție de amnezie cu un titlu căutat, dar pe care nu-l dă in-
spirația afară din casă. De fapt, și textul propriu-zis al povestirii omo-
nime, care pe deasupra, mai și deschide volumul, suferă de același
cusur: narațiunea își pierde, la un moment dat, logica și naturalețea,
cedând în favoarea unui spectaculos oximoronic care mai degrabă
o deservește literar.

Cititorul care are însă răbdare să depășească primele pagini ale
cărții va fi răsplătit cu multe texte de proză scurtă de bună calitate,
în care valențele de scriitor veritabil ale lui Iulian Moreanu se vă-
desc multilateral prin maniera în care el știe să confere individuali-
tate personajelor, în care reușește să gradeze intriga unei narațiuni
de dimensiuni reduse, dar nu lipsite de semnificații profunde, prin
abilitatea conducerii literare a unor povești de viață concentrate în
episoade care le fac din pitorești, extrem de interesante și relevante
sub aspect uman.

Un bolnav – real sau imaginar, nu-i ușor de stabilit cu certitudine
– traversează încercările firești ale celor care, simultan, speră înte-
meiat, dar și, alternativ, își pierd speranțele în șansa de a se vindeca
fie pe cale medicală, fie religioasă, neînțelegând finalmente în ce
spațiu își află, de fapt, tămăduirea, trambalările tricoului unui fost
mare pugilist ce nu-l părăsește o clipă pe posesorul său care trece
prin felurite întâmplări, importante sau complet nesemnificative
pentru cei care intră în relație cu campionul de odinioară, omul care
acceptă să-și lase trăită viața fără pretenții și care este găsit mort
într-o cameră dintr-un sordid cămin de nefamiliști, pe figura lui în-
trezărindu-se un misterios zâmbet ușor ironic, două povești stu-
dențești - una, de dragoste, cu final aproape fantastic, cealaltă, încăr-
cată de aventuri domestice, dusă și ea către limita neverosimilului
- aceasta este, în linii mari, lumea lui Iulian Moreanu, dezvoltarea
narativă a fiecareia dintre istoriile schițate anterior putând asigura,
fără dificultăți, miezul câte unor scrieri de largă desfășurare epică.

Nimic nu-l oprește pe autorul scurtelor povestiri ce alcătuiesc
sumarul volumului Lecția de amnezie să le expandeze în romane de
mare adâncime și atractivitate. Iulian Moreanu are, cu anterioarele
Năvala norilor și EXIT, antecedente mai mult decât promițătoare în
acest sens.

M[rul, §arpele §i gripa
HoriA GârbeA

Excelen\a prozei scurte
Gelu neGreA
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Volumul recent coordonat de Cris-
tian Pătrășconiu, Treizeci, anii de
după (Editura Universității de

Vest, Timișoara, 2020), propune un demers
multi- și inter-disciplinar, așa cum ni se pre-
cizează în Nota intruductivă, antologând„în-
tregul conținut al unei serii tematice susți-
nute și găzduite de revista România literară.”
Pornind de la o selecție a momentelor im-
portante ce au marcat România ultimelor
decenii, cartea în discuție deschide un evan-
tai tematic și de idei ce au configurat socie-
tatea noastră, îndreptând-o spre o anu-
mită traiectorie, cu punctele de impas, stag-
nare sau europenizare cunoscute. Aceste
dezbateri, îndelungi și mereu reluate, chiar
dacă din unghiuri diferite, își află deplina
utilitate în nevoia tuturor de a înțelege ce
s-a întâmplat de fapt în România postco-
munistă sau ce ar fi putut să se întâmple...,
dacă lucrurile ar fi evoluat diferit. Sociologul
Lazăr Vlăsceanu subliniază că, atunci când
judecăm aceste trei decenii, este esențial să
nu uităm de unde am plecat, să avem în
vedere decalajul dintre anul 1989 și timpul
prezent, să înțelegem că „lucrurile s-au
schimbat spectaculos și am intrat într-o altă
lume. Înoți singur și nu poți să mai învi-
novățești pe nimeni.”

Cu toate acestea, frustrări există și încă
în toate straturile societății, de la spațiul
public la cel privat, mai ales că tranziția pare,
pentru noi, un fenomen interminabil, reluat
periodic, parțial refuzat (a se vedea Rodica
Culcer, O tranziție refuzată). Evenimentele
sunt comentate din perspectiva celor care
le-au trăit direct, iar confesiunile rezultate
sunt cu adevărat frumoase, nu doar auten-
tice. Totodată, ediția îngrijită de Cristian
Pătrășconiu pune față în față opinii argu-
mentate de cei în măsură să o facă, profe-
sioniști din varii domenii de cunoaștere, o
adevărată pleiadă de intelectuali și creatori
din spațiul cultural românesc și nu numai.
Din acest motiv,„cartea aceasta este a noas-
tră”, a tuturor celor care au contribuit la ma-
terializarea ei, nume onorante de publiciști,
istorici, politologi, eseiști, cercetători, literați,
critici etc., precum și a celor care încearcă să
înțeleagă ce ne este specific. Caracterul de-
schis al acestui demers este accentuat încă
de la început de coordonator: „dezbaterile
pe care le implică și pe care le propun abor-
dările subsumate acestui proiect editorial

nu pun, casant, sentințe despre istoria noas-
tră recentă – sunt deschideri, sunt idei în di-
alog, sunt argumente puse, de fiecare dată
cu onestitate, la masa de discuție. Sunt
încercări de a înțelege, de a ne înțelege, nu
adevăruri absolute și tăioase.”

În sine, volumul, de aproape 400 de pa-
gini, însumează studii, interviuri, eseuri,
mărturii, anchete culturale și aprecieri asu-
pra câtorva cărți de referință vizând sis-
temele democratice. Prin analize compa-
rate și exemple grăitoare, autorii studiilor de
față realizează o întreagă radiografie a so-
cietății românești postdecembriste, urmă-
rind, pe mai multe paliere, schimbările de
paradigmă survenite, reformele economice
și legislative, istoriile de nișă, rolul mass-me-
diei în plină tranziție, în fond, întregul pro-
ces al globalizării sau, cum spune metaforic
istoricul Cristian Vasile,„Drumul accidentat
spre Occident”. S-au modificat perspec-
tivele și, în chip firesc, și aspirațiile, sublini-
ază Cristian Pătrășconiu, arătând că Estul
României a fost tot mai mult impregnat de
Vest, iar în acest proiect de europenizare,
„Orientul – cu nuanțele sale balcanice, spe-
cifice – s-a amestecat, tot mai intens, cu for-
mule (teoretice și practice) care aparțin
Occidentului.”

Mai multe articole revin la situația arhi-
velor din România, la modul în care accesul
la dosarele secrete a fost cenzurat și după
decembrie 1989 și, din această pricină, mult
întârziat. În contrabalans, vin documentele
memoriei la care face referire profesorul
Constantin Orzescu: „Memorialul Sighet,
Memorialul Revoluției de la Timișoara, pe
de o parte, Raportul Comisiei Prezidențiale
pentru Analiza Dictaturii Comuniste din
România și documentele conexe acestuia,
pe de altă parte, reprezintă trei locuri și do-
cumente esențiale ale memoriei cu privire

la istoria comunismului românesc.” Mai
mult, o panoramare rapidă a documentului
tipărit, a literaturii religioase îndeosebi, a
editurilor cu profil religios, dar și a literaturii
în genere scoate la iveală un proces evolu-
tiv accelerat, însă, așa cum preciza Dan
Cristea, pentru o evaluare corectă a pro-
ducțiilor beletristice,„mai e nevoie de timp,
cred că ne trebuie o oarecare distanță.” În
plus, în viziunea aceluiași critic, raporturile
publicului cu literatura s-au modificat, dacă
„pentru mulți scriitori moderniști, literatura
a reprezentat o formă de viață, o formă de
supraviețuire..., o chestiune existențială”,
acum tipul acesta de raportare s-ar putea să
nu mai fie valabil, în bună parte.

Densă în idei și referințe culturale, car-
tea de față analizează destinul societății
românești postdecembriste, nu doar din-
tr-o ipostază teoretică și științifică, ci ape-
lând la interesante exerciții de imaginație,
la mărturii și impresii din exterior despre
revoluția românească („prima revoluție în
direct la televizor”,„un mare haos, în care nu
am deosebit foarte bine cine e cel rău, cine
e cel bun, cine trage, de ce trage” – Oliver
Jens Schmitt). Discuția se mai relaxează pe
alocuri, scriitorul Ioan T. Morar amintind
glumele care circulau în plină cenzură co-
munistă, însă multe întâmplări din trecutul
apropiat pot fi percepute dintr-un unghi
tragi-comic.

Pagini interesante de istorie trăită – isto-
rie mărturisită sunt prilejuite de ancheta„Ce
făceați în ziua de 22 Decembrie 1989?”. Pe
coordonatorul volumului de față, un copil
de 13 ani pe atunci, momentul schimbărilor
l-a aflat în vacanță la bunici: „Aveam pe
umăr șnurul cu care trăgeam de sania copi-
lăriei mele: așa m-a prins pe mine Revoluția”.
I-a rămas în minte filmul zilelor care au
urmat, cu plasele pline de portocale, ivite
nu se știe de unde, bananele galbene, coap-
te, numai bune de mâncat, multă ciocolată,
cum nu mai văzuse până atunci, frânturi de
fraze rostite la radio sau televizor, dar mai
ales faptul că„erau așa de multe portocale
și miroseau atât de bine...”. Acest miros ade-
menitor era, de fapt, al libertății și al bu-
curiei, la fel cum era al lacrimilor și al
martiriului.

Treizeci, anii de după nu este numai car-
tea autorilor, ci este cartea căutărilor noastre.

Treizeci, anii de dup[ sau anii c[ut[rilor
monicA GroSu
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Una dintre funcțiile importante ale poeziei este cea de a
ține treaz sentimental legăturii cuvântului cu recep-
torul. Prin mijlocirea sa, cititorul ia cunoștință de vocația

creatorului, devenind o comunitate spirituală.
Gândul că poezia nu are sfârșit și ea se petrece mereu sub ochii

noștri îmi este reiterart ori de câte ori citesc o carte bună, în per-
spectiva unor concluzii ce nu-mi răpesc dreptul de a crede altfel. Așa
mi s-a întâmplat citind cartea Angelei Baciu, Mic dejun la Frida.

Cine este Angela Baciu?
Angela Baciu – poetă, prozatoare, publicistă, trainer. Membră a

Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași. Membră PEN CLUB Româ-
nia – a publicat 19 cărți, dintre care amintim: Maci în noiembrie
(1997), Trei zile din acel septembrie (2003), Tinerețe cu o singură ieșire
(2004), De mâine până mai ieri, alaltăieri (2007), Mărturii dintre milenii
(2012), Despre cum nu am ratat o literatură grozavă (2015), 4 zile cu
nora (2015), mai drăguț decât dostoievski (2017)- carte scrisă împre-
ună cu Nora Iuga, Hotel Camberi (2017), Charli. Rue Sainte – Catherine
34 (2017).

Contemporană cu noi, cei care-i lecturăm cu savoare scrierile,
Angela Baciu, sensibilă la efluviile trăirii în viață și în cuvânt, se de-
tașează de generația sa literară prin mitopoetica pasiunilor umane.

O a nume universalitate a sa a fost recunoscută și apreciată. A
obținut mai multe premii și distincții literare, printre care: Premiul
Special la Festivalul Național de Poezie „Lucian Blaga”, Sebeș, Alba-
Iulia (1995); Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Bacău,
pentru „Cea mai bună carte de poezie a anului 2003”, Festivalul
„Avangarda XXII”, pentru volumul Trei zile din acel septembrie, Bacău,
2004; Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași, pentru Eseu
și Publicistică, vol. Mărturii dintre milenii (2008); Marele Premiu la Fes-
tivalul Internațional de Literatură „Lucian Blaga”, Sebeș, Lancrăm
(2016); Premiul BALCANICA pentru poezie românească la„Festivalul
Poeților din Balcani”, ed. a X-a, România – Turcia (2016); Premiul Uni-
unii Scriitorilor din România, Filiala Iași „Premiul pentru calitatea
operei și activitatea scriitoricească”(2018); Titlul de„Poet al Capitalei
Istorice a României”oferit de Primăria Iași, (2019).

În volumele Angelei Baciu, cuvântul este o veritabilă oglindă a
perfecționării mult râvnite. Compunere și recompunere stau la baza
organizării nucleului cărților de o naturalețe uimitoare. Prin mij-
locirea stărilor trăite concret, autoarea își face din cititor un specta-
tor lucid. Așa se întâmplă și cu Mic dejun la Frida, noua carte a
autoarei, care transferă prezentul într-un timp imemorial, nu numai
spre a-și dovedi sieși puterea cuvântului ca temei al rostirii, ci și al re-
lației dintre instinctul mut și tot ceea ce acceptă existența trăirii.

Cele două capitole, prin cocul ei trecea un pește și locul acela din
coșul pieptului tău sunt precedate de un cuvânt către cititor, o ade-
vărată artă a cărții pentru carte. Interesant este și finalul, În loc de epi-
log, dar pe care eu nu l-aș fi conceput așa, i-aș fi lăsat cititorului
bucuria descoperirii lui.

Într-un dialog cu poeta Victoria Milescu (în revista Hyperion.
Numărul 1-2-3/2020. Aniversări), Angela Baciu mărturisește că noua
carte apărută la Editura Tracus Arte, Mic dejun la Frida, „Este o carte
de dragoste inspirată din viața personală (ca toate cărțile noastre,
nu?), pe care am început-o la Sibiu și am tot scris-o și în alte orașe,
trenuri, vapoare, cafenele…”

Aliaje uimitoare și delectabile, totodată, privite mai de aproape,
se asociază la rândul lor cu trăirea directă, intensă, care ne revelează
prezența esteticului. Arta de a comunica în această manieră este
charisma particulară a scriitoarei: instrucțiuni de folosire: carte-obiect

de unică folosință, dacă nu râzi de la prima pagină, nu te grăbi, încearcă
și tu să scrii cu mâna stângă, să vezi cum e, pentru timpul liber, nu
dăunează (grav) sănătății, poate fi și proză/roman tester, ca parfumul,
se încearcă pe încheietura mâinii stângi, poți s-o cânți, s-o dansezi, s-o
fluieri, aș da-o la schimb pe o planetă curată, nu te poți pensiona după
ce ai citit-o, elixir pentru tinerețe, a nu se consuma peste limita admisă,
plimbări în trăsură, cafenele și la final șeherezada pregătește o altă
poveste… (cuvânt către cititor).

Voluptatea lecturii ne traduce în propriul limbaj macrocosmo-
sul iubirii unei inimi sentimentale, care trăiește pe viu dramatismul
trecerii. Nimic nu pare mai plin de viață ca acest univers de o sim-
patetică trăire/retrăire prin cuvânt. O lume a poeziei, în care farmecul
clipei, văzut sau întrezărit, fascinează: și se făcea că o apă mare venea
spre mine nu se grăbea și broasca râioasă stătea cuminte mă privea cu
un ochi nu mi-e frică. se va transforma în prinț?

Spun, fără de tăgadă, o lume a poeziei, chiar dacă această carte
are multiple chei, cu care poți deschide o poveste, un roman, un
amplu reportaj, un jurnal de călătorie, etc, al celei care scoate din
captivitate secretele căi ale Poeziei. Diversitățile formelor de înțele-
gere și receptare ale acestei cărți sunt o multiplicitate a pluralității
straturilor cărora le aparțin blitzuri-le ce o alcătuiesc, fără să afecteze
unicitatea expresiei.

De la volumul Charli. Rue Sainte-Catherine 34, în care temele sunt
diferite, Angela Baciu n-a făcut altceva decât să se înalțe prin Mic
dejun la Frida: cine era să știe că după atâția ani voi scrie chiar aici
cartea asta…

Mirajul călătoriei țâșnește din real, confluează cu imaginarul, fa-
bulosul, jocul, fantasticul, visul, dar și cu imprevizibilul, trecerea tim-
pului, moartea, amintirea - tot atâtea matrice înglobate într-un univers
al cotidianului - o normalitate firească a profanului însuși:„îți propun
un joc: acoperă-ți ochiul stâng cu mâna stângă, doare celălalt? acop-
eră-ți ochiul drept cu mâna dreaptă ce vezi acum? apoi leagă-ți mâna
stângă la spate scrie cu dreapta și invers apoi sari într-un picior. ce
scrie pe cartela de metrou? cât de sus se înalță zeppelinul? dulce ca
pelinul. (Îmi amintește titlul romanului scriitorului Ștefan Mitroi, Dulce
ca plelinul, care a primit „Premiul Academiei Române pentru Proză”,
în anul 2010) în piața huet măturătorii strâng frunzele.”

Ca viziune, Angela Baciu pătrunde în esența stărilor. Ea rezistă
ispitei de a se pierde printre lucruri mărunte, în căutarea a ceea ce
durează. Nimic nu refuză, nimic nu disprețuiește. Uneori este însin-
gurată, alteori este prezentă în aglomerări comunitare, dar mereu
este pregătită pentru încercările ce nu întârzie să apară.

Poetă autentică, Angela Baciu se joacă de-a descifrarea naturii
literare, de-a modalitățile identificării în real și imaginar. Metafizica ei
este dragostea, o dragoste mare, consumată în momente banale, care
compun întregul, viața unui om.

Conjuncția realului cu vitalitatea se consumă într-un limbaj
cuceritor, consonant cu dorința de a convinge participarea directă la
cele rostite, după cum transmite și fraza care încheie cartea: Asta a
fost povestea de dragoste a unei femei stângace pentru balerinul cu
coup-de-pied-ul rănit.

Mic dejun la Frida poate fi citit și ca un jurnal care transpune pa-
siuni interioare, chiar mai mult, ca un manual pentru stângaci, cum îl
numește Radu Vancu:„Nu doar de un manual tehnic, vreau să spun
– ci de unul poetic, bun deopotrivă pentru trăit și pentru supraviețuit.
Angela Baciu l-a scris - și a cuprins în el totul: de la sinuciderea la
stângaci & până la dragostea la stângaci, nimic nu rămâne pe dina-
fară.”

O poveste de dragoste, dincolodecespuncuvintele
nicoletA mileA
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Că trăim într-o lume care cumu-
lează decenii bune de dezo-
rientare ideologică, de lipsă a

unor repere morale, dar mai ales de o
generică și îngrijorătoare subțiere a di-
mensiunii spirituale e deja un truism. As-
pect dureros sau caragialesc-comic, după
antenele și tonusul observatorului. Icu
Crăciun e dintre cei din urmă (în simplifi-
catoarea tipologizare de mai sus, și nu va-
loric – doamne ferește! – căci în ordine
literar-estetică a rămas să ne reprezinte„la
vârf“ zona și potențialitățile ei).

Volumul de proză scurtă Nepotul din
Italia (Editura PIM, Iași, 2020, 101 pagini)
vădește o ușor decelabilă continuitate
tematică, dar mai ales stilistică, cu prozele
anterioare (romanul Pești și parașute, 2008,
Povestiri cu personaje dubioase, 2011 sau
Scurtmetraje. Vistorii, 2016). Sfera de interes
a observatorului – mai degrabă amuzat și
amuzant – e (cum și sugerează unul din ti-
tlurile amintite) „dubiosul“ moral și inte-
lectual, marginalul (politic și economic),
altfel spus – o realitate românească (tre-
cută și contemporană) pitorească și ab-
surdă, receptată, la nivelul personajului, cu
o veselă iresponsabilitate, în tradiția lui
Caragiale – Kirițescu – Mușatescu – Groșan,
adică a celei mai viguroase vene umoristice
din istoria literaturii române.

Ca orizont temporal, subiectele pro-
zelor scurte ale lui Icu Crăciun se polari-
zează în principal asupra a două extreme,
la fel de absurde și excesive în planul so-
cial-politic, care sunt totodată și extre-
mele vieții trăite de autorul însuși (de
unde și relativ frecventa asumare, la per-
soana întâi, a experiențelor descrise): pe
de o parte, trecutul proletcultist al anilor
’50-’60 (ultimul, respectiv primul lustru al
fiecărui deceniu), iar – pe de altă parte –
prezentul năucitoarei, pripitei și neasimi-
latei deschideri spre lume a unei societăți
prea îndelung încremenite fie în rigidi-
tatea unei tradiții ancestrale, fie în cadre
politico-ideologice de import.

Universul mental al personajelor din
acest ultim nivel temporal, cel prezent,
pare fisurat de presiunea unei magme in-
candescente interioare, care penetrează
stratul subțire, poleiala de modernitate a
satului contemporan, creând spectacu-
loase efecte de gheizer moral. Așa stau lu-

crurile în Agenția de Alungare a Spiritelor
Negative (proza ce deschide volumul), în
care un bărbat vrea să-și trateze impoten-
ța la o agenție specializată, cu practici
mercantile „la zi“, de sub care transpare o
lume revolută, a magiei satului tradițional.
Disocierea de„țigăncile vrăjitoare“, pe care
reprezentantul agenției o face explicit
(„Noi nu lucrăm cu plăsmuiri sau născociri,
ca țigăncile vrăjitoare“) nu face decât să
confirme tocmai absoluta convergență a
practicilor agenției (cu taxe la fiece pas) cu
orizontul „rădăcinilor“ negate vehement.
Convergență evidentă inclusiv în materie
de remedii tradiționale („albăstrica cucu-
lui“,„vin“,„țelină“), dar mai ales în remediul
absolut, cel al vizitei casierului agenției, în
ipostază de comis voiajor foarte spilcuit,
la domiciliul pacientului impotent și cam
absent, căruia îi va ține cu succes locul pe
lângă soția însingurată și suferindă. Totul,
sub ochii mereu treji a două „camere de
supraveghere“ a intrării în scara blocului,
„tanti Florica și tanti Lenuța, așezate pe
două scăunele, în fața blocului, avide
după noutăți, înzestrate cu supoziții fan-
teziste“ (p. 10). Ceea ce nu sesizează cele
două„camere de supraveghere“ (evident,
obiective, deși dublate de „presupuneri
fanteziste“), și ne spune doar naratorul în
final, este că„musafirul d-nei Săftița avea,
la întoarcere, copite de cal în loc de pan-
tofi și mâini mult mai păroase decât ale
altor bărbați“. Așezare plină de umor în
orizont magic-tradițional a unor situații
familiale și personale banale, cu mediul
lor social contemporan cu tot (cel al tehni-
cianului Costel Popescu, angajat„la privat“
și domiciliat într-un bloc din Bolintinul din
Vale, înzestrat cu tehnologie de suprave-
ghere la zi).

Nu mult diferit stau lucrurile în An-
tena vopsită (pentru a obține imagini TV
color) sau în Apa magică (cu aur coloidal,
rebotezată, de aceea, D’ora) care, recep-
tată local drept panaceu și elixir al ti-
nereții („apa sfântă a dacilor liberi“), se
va reîntoarce, îmbuteliată în Occident,
spre colorata lume românească, ca apă
plată miraculoasă (căci, vezi Doamne! –
și aici absurdul atinge culmi grotești –
surplusul ar putea fi vomat sub formă de
lănțișoare de 18 carate, brățări, cercei,
inele...)

În Cumnata (cu motto-ul„Opriți dricul!
Mortu-ar vrea să bea un cico!“, pastișă stu-
dențească a unui vers dintr-un hit al anilor
’70) misterul devoțiunii cumnatei (Ana)
este „explicat“ prin prestigiul (tradițional)
al fratelui mai mare, Sandu (de fapt, mai
mare... crai). Savoarea piesei vine mai ales
pe linia antenelor autorului pentru bu-
tadă, pentru răstălmăcirea bășcălioasă
(anticipată prin motto) a zicerilor popu-
lare:„Cine fură azi un ou... și se lasă prins e-
un bou!“,„Omul înțelept își face vara sanie
și iarna... o pune pe foc“,„Nicio faptă bună
nu rămâne nepedepsită“ etc. Finalul, cu
dubla perspectivă descriptivă asupra
înmormântării fostului crai („domnul
Sandu“) - cea tragică, a Anei, cumnata, vs
cea deșuchiată, a „amicului“ de beție al
mortului – include o întreagă,„filosofie de
viață“: Ana s-a ales (de pe urma devoțiunii
ciudate, ca și a înmormântării cumnatului)
cu prăbușirea fizică și spitalizarea; pe când
„amicul cu bitterul“ – doar cu un guturai
(„pentru că nu purta izmene“ – p. 45). În
timp ce „vârcolacul cu limbă roșie (li-
bidoul?, n.n.) mai bântuia deasupra satu-
lui, căutând un loc liniștit“. (Element de
subtilă, postmodernă intertextualitate, cu
poemul lui Leonid Dimov Vârcolacul și
Clotilda, pe aceeași temă, mitologică, sin-
tetizabilă în formula„frumoasa și bestia“).

Același procedeu, postmodern, al in-
tertextualității, îl găsim și în finalul pove-
stirii Stalin, axată pe ascensiunea fulge-
rătoare, în anii ’50-’60, a oportunistului
Petrinjel, cu (inițial) doar patru clase pri-
mare, ajuns primar comunist, depășitor
de plan la contractele de porci. Acesta va
fi luat în tăbarcă de un consătean, proas-
păt pensionar, care îi propune, surprinză-
tor, patru contracte, cu condiția... să-i
ajute să-i prindă (că mistreții tot îi râmau
porumbul). Elementul de care vorbeam,
cel intertextual, vine tot în final, când - în

O lume în deriv[
vASile v. FiliP
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vis - primarul e pălmuit (pentru ineficien-
ță) de însuși Stalin, încât cade„cu capul pe
podelele proaspăt date cu motorină de fe-
meia de serviciu“, iar mirosul de motorină
îi stăruie și ulterior – în viața reală - pre-
cum cel de violete, al strigoaicei dintr-un
roman de Mircea Eliade.

Cu Stalin, am intrat deja în acel prim
orizont temporal al absurdului, cel pro-
letcultist (exhibat magistral și de Ioan
Groșan, în Caravana cinematografică). Or-
izont la care fac referință și povestirile Cine
rupea lozincile? și Stahanovistul. În prima,
se reconstituie o întreagă ierarhie socială a
vremii, structurată în „caste“, începând cu
primarul și angajații primăriei (de fapt, în
anii ’50-’60, denominațiile corecte erau
„președinte“ și„sfat popular“), continuând
„cu șeful de post“ (de „miliție“), cu casta
„cooperației de consum“, apoi cu pădu-
rarii, cojocarii etc.Și aici se vădește predis-
poziția autorului pentru comicul de lim-
baj, cel „de lemn“, al perioadei prolet-
cultiste (și, de aceea, mai puțin transpar-
ent pentru cititorul tânăr contemporan),
cu formulele sale osificate: „roșu ca sân-
gele vărsat al clasei muncitoare“, „șto de-
lati?“ (=Ce-i de făcut?, celebru, cândva,
articol al lui Lenin, n.n.), „dușmanul de
clasă“,„vigilență trează“,„lumina vine de la
răsărit“ etc. Iar lozincile (rupte de Boby,
măgarul lui nea Moisă) se întâmplă să se
îmbine ciudat: „Trăiască URSS... cel mult
trei zile după secerat“ (în ultima, fiind
vorba de termenele de predare a cotelor).
Avem, de aceea, și o veghe nocturnă, pa-
rodic-inițiatică (a„factorilor responsabili“),
preluată parcă din Prâslea cel voinic și
merele de aur, dar transpusă în acest me-
diu osificat, în care misterul și stranietatea
nu-și au locul..., dar persistă.

În cea de-a doua, Stahanovistul, eroul-
narator este un miner, participant la mine-
riada din iunie ’90, care în copilărie și-ar fi
asumat, pe nedigerate, modele prolet-
cultiste (Stahanov, Morozov, Miciurin,
Oparin) sau „valori“ lozincarde (despre
burghezi care„au supt sângele poporului“,
despre demascarea cu „mânie proletară“,
despre „elanul maselor“, sau despre „mă-
rețele idealuri ale clasei muncitoare“ etc.).
În atare context, devine cu atât mai hilară
asocierea (absurdă) dintre eroul narator și
modelul său îndepărtat, mitizat, cel al
ciobanului mioritic, sugerată de formula-
rea„îmi vine să-mi iau – din debara – bota
mea cea luce“ (pe care ciobanul mioritic
din colindele zonei o vrea drept cruce de
mormânt, n.n.).

Când e vorba de trecutul personal, și
nu de cel social-politic, de tinerețea pa-
sională și aventuroasă a naratorului (su-

prapus în mare măsură autorului), evo-
carea devine aproape nostalgică, dar tot
ironică (și autoironică). În La bal se recon-
stituie o atmosferă, începând cu însăși
noțiunea de bal (vs întrunire tovărășească),
susținută apoi de elemente precum mag-
netofonul Tesla, deplasarea cu bicicleta,
lăturenii (oaspeții din alte sate), tangoul
languros (Aprinde o țigară), dansul„la sen-
timent“, sticluța de parfum „tip motoraș“,
acul de siguranță de la pantaloni (pentru
facilitarea mersului pe bicicletă), cu cobo-
râre apoi în timp spre pick-up (și plăcile lui
de vinilin), frizura cu cărare, oglinda din
buzunarul de la piept, ritmurile revolute
(shake, foxtrot, cha-cha etc.). Se reconsti-
tuie - cu zâmbet îngăduitor - psihologia
dragostei adolescentine („transfuzie mag-
netică de dorințe“ prin priviri), dar și cu
savoarea clișeelor lingvistice aferente
epocii („s-a lipit de mine «ca marca de
scrisoare»“, superlativul vulgar-locuționar
„de-ți săreau plombele“, perifraza de
aceeași natură „ți-a dat lapte“ pentru
pătarea cămășii, sau comparația evoca-
toare de context „dezumflându-mă ca o
cameră de bicicletă“). De asemenea, fi-
nalul, aparent sămănătorist („Peste două
sptămâni, frunzișul dintre cele două sate
avea să fie pișcat de brumă“, p. 36), este
foarte sugestiv pentru fulguranța impul-
surilor hormonale care generaseră trama
epică.

În aceeași zonă tematică se învârte În-
tunericul, în care naratorul-personaj e en-
tuziasmat, doar în contextul opac la care
trimite titlul, de dragostea unei fete sașii -
„chioră de-a binelea“, vulgar spus - , pe
când lumina zilei (similară, simbolic, abor-
dării lucide, raționale) aduce cu sine o
cruntă dezamăgire, nu doar de ordin exis-
tențial, ci chiar (și aici vine din nou pastișa
autoironică postmodernă) în plan... es-
tetic-creator: „Ce va zice posteritatea [...]?
Cu ce ochi mă va privi viitorimea?“ (p. 62).

Dar cele mai semnificative rămân ace-
le comedii ale schimbării și adaptării satu-
lui la avalanșa contemporană a noului,
cum este Nepotul din Italia (cea care dă ti-
tlul volumului). „Noul“ nu este doar ele-
mentul social, gros-umoristic (Trăinel,
„păzitor“ al pădurii, după cheful de pen-
sionare, va trebui spălat cu furtunul de
poștaș, căci adormise în WC, sau soția lui,
„dna Pia“, „de rea ce era, până și becurile
de 100 de wați se ardeau când aprindea
ea lumina“), ci și cel lingvistic (ciorlele =
șpăgile și ciubucurile lui Trăinel, care se
mai îmbăta mangă) și chiar etimo-ono-
mastic: nepotul, Giacomo Manganelli, e
alintat „Giacomuțule“, iar – pentru babele
din sat – prenumele lui derivă (cu ocoliș

italienizant) de la Trăinel, iar numele, Man-
ganelli (după același mecanism), de la
bunica, Olimpia-Pia (etimologie care fri-
zează, din nou, culmile absurdului). Con-
cluzia circumspectă a autorului este doar
aceea că „limba română este elastică“ (p.
51)

Atât de elastică, încât Dorel (cel mai
nou Păcală al lumii românești), eroul bu-
cății Limbile străine, suferă (de pe urma
„etimologiilor“ sale populare) traume se-
rioase încă din copilărie (când a părăsit
școala pentru că dirigintele, profesor de
rusă, l-a întrebat cam răstit Scolico tebia
let?, ceea ce el„traduce“ Scoli, că te belesc!)
și până la deplina maturitate, când pa-
tronul spaniol, bonom și binevoitor, le
spune în repetate rânduri angajaților săi
temporari (între care și Dorel): Mas tran-
quilo, amigos!, ceea ce Dorel receptează
drept Mai trageți chiulul!..., și nu mai su-
portă.

Dar cea mai reușită piesă din volum,
aproape o miniaturală capodoperă, prin
tehnică – (cinematografică) și conținut
(neologico-identitar) pare a fi Toată lumea
zâmbește, care constă din descrierea a
patru fotografii de familie, cu cam aceleași
personaje: fiica, abrupt maturizată (15 ani,
cu „experiențe! de la 12), care „pozează
sexy“, cu o mână pe monumentul funerar
al mamei, căreia i se va reconstitui po-
vestea vieții, ce sugerează parvenitismul
prin prostituție, în Italia, dar și decăderea
rapidă; iar simetric în raport cu monu-
mentul – tatăl (cu costumul de la înmor-
mântare, viețuitor în crâșmă, pe bază de
ajutor social). Chiar și când apar și alte per-
sonaje (un popă și nevastă-sa, „persoane
respectabile“), aerul de greu represibilă
bucurie a vieții (pe care contextul funerar
sau „de luminații“ nu doar că n-o poate
zăgăzui, dar o amplifică, parcă, ca în Gai-
țele lui Kirițescu), aerul, așadar, se păs-
trează, pentru că avem de-a face cu„de-ai
noștri, din popor“ (or, aici trimiterea la
Caragiale este aproape explicită). Singurul
personaj ce pare a se sustrage acestei vi-
talități iresponsabile este o fetiță,„cea mai
mică dintre protagoniști“, care „nu știe ce
se întâmplă“.

Finalul proiectează scenele descrise
îndărăt, în zona rădăcinilor, a fantasticului
folcloric: „Cine s-ar uita mai atent la cele
patru poze ar putea vedea, în partea dreap-
tă, jos, la fiecare, chipul unui țap zâmbăreț“
care „îți întinde o linguriță de morală“. De
parcă însuși pictorul (un fel de Hieronymus
Bosh, cel din Grădina plăcerilor) și-ar fi sem-
nat tablourile, foarte moderne, dar cu pu-
ternică, perenă tușă„națională“.
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Stefan Mitroi este un autor de
raftul întâi al literaturii române
de azi, demn de a fi cuprins în

manualele şcolare – afirmaţiile aparţin
celor doi distinşi critici literari prezenţi la
lansarea volumului Poveştile cerului, po-
veştile pământului, Editura RAO, 2021,
Emil Lungeanu şi Radu Voinescu, cei care
au făcut, de asemenea, trimiteri în planul
literaturii internaţionale, au scos în evi-
denţă valoarea cărţilor şi fascinantul uni-
vers al copilăriei, subliniind faptul că este
un scriitor complet care a abordat cu suc-
ces mai toate genurile literare. Autor a
peste 20 de cărţi de proză, poezie, teatru şi
literatură pentru copii, a primit mai multe
premii, cel mai important fiind Premiul
Academiei Române pentru romanul Dulce
ca Pelinul. Câteva dintre cărţile sale au
fost traduse în spaniolă, franceză, por-
tugheză şi bulgară.

Am fost invitată la lansarea volumului
Poveştile cerului, poveştile pământului;
ce cadru s-ar fi potrivit mai bine acestor
poveşti magice decât frumoasa grădină a
Muzeului Naţional al Literaturii Române,
care ne-a primit în răcoarea şi freamătul de
frunze al copacilor, cu siguranţă prieteni se-
creţi ai autorului. Într-o succesiune a poveş-
tilor, aparent independente una faţă de
alta, se desfăşoară o amplă meditaţie asu-
pra vieţii şi a morţii, în care copilăria, matu-
ritatea, bătrâneţea şi stingerea trec, înlăn-
ţuind destinul omenesc. Ştefan Mitroi reu-
şeşte o transcriere epică a partiturii lirice
din sufletul său astfel încât proza sa dobân-
deşte splendide atribute metaforice. Me-
lancolia amintirilor devine o stare de graţie
activă care-i permite omului să-şi caute
imaginea de altădată, reconsiderând-o prin
prisma fiecărei stări, a fiecărei vârste şi a îm-
prejurărilor care au generat-o. Autorul cau-
tă în omul matur actual pe copilul, adoles-
centul, tânărul care a fost, îşi descoperă
chipul în bunii şi străbunii lui, fixându-şi
identitatea. În acelaşi timp el ridică o bari-
eră în calea uitării, a disoluţiei lente.

Spirit generos, deschis precum câmpia
în care a văzut lumina zilei, Ştefan Mitroi
ştie a vorbi, ca nimeni altul, cu păsările, cu
norii, despre tăcere, despre vârste şi ploi,
despre veşnicie... Împrăştie firmituri de
dragoste povestind curcubeului despre în-
florirea oamenilor. Prozele sale asociază
miresmele nopţii cu peisaje luminate de

lună într-un sincronism aproape de magie.
Ceea ce-l atrage pe autor este tocmai mis-
terul lucrurilor mărunte, obişnuite, care îi
oferă o mai acută percepţie a originarului,
a acelui mecanism ascuns, disimulat de
permanenta metamorfoză a timpului prin
care viaţa revine mereu la nucleele ei pri-
mordiale. Paradisul pierdut al prozatorului
este ambianţa naturii, unde ciclurile ano-
timpurilor sunt unica unitate de măsură.
Resituarea omului în mediul său natural,
înconjurat de tot ceea ce iubeşte şi crează
este filonul bogat pe care Ştefan Mitroi îl
exploatează cu iscusinţă dar şi cu tulbură-
toarea nelinişte a interogaţiei filosofice
privind„marea trecere”.

Autorul oferă savoare textului prin ală-
turarea frazelor autonome din înlănţuirea
cărora se realizează viziuni perfect unitare,
nu evită inflexiunea epică sau efectele de
contrast. Retorica generozităţii dar şi a
ironiei corespunde unei stări de spirit
tipice omului din câmpie, sensibil dar neîn-
crezător, milos, uneori sarcastic; alternanţa
de asumare şi descurajare oferă accent
febril unor povestiri. Din întâmplări obiş-
nuite, din lucruri în aparenţă nesemnifica-
tive, autorul alcătuieşte texte ce conduc
spre cultivarea unui realism capabil de a
exprima contrastul dintre viaţa agitată a
prezentului şi dorinţele ori nevoile omului.
Ştefan Mitroi priveşte atent în jurul său şi
povesteşte umplându-şi sufletul cu emoţia
trăirilor. Poveştile lui sunt despre durerile
şi aspiraţiile celor din preajma sa, despre
pasiunile lor, despre locul în care a trăit, de-
spre dorul de părinţii săi, toate acestea
încărcate de nostalgie şi redate cu sinceri-
tate şi emoţie, cu o simpatie vădită, încăr-
cată de înţelegere şi căldură sufletească.

Nobleţea scrierilor sale rezidă atât în
limbaj cât, mai ales, în vizunea actului cre-
ativ înalt pe care-l produce. Este remarca-
bil crezul profund al simplităţii, refuzul
convenţiilor. Limbajul direct plasat într-o
complexitate a simbolurilor, raporturile
pe care autorul le stabileşte între person-
aje, locuri şi fapte sunt creatoare de tensi-
une emoţională. Este un contrapunct sa-
vant al înţelesurilor, pe care l-am întâlnit
în toată opera lui Ştefan Mitroi, un contra-
punct complex, constituindu-se, dincolo
de stilistica scrierilor, într-o constantă a
creaţiei sale.

Prozatorul reuşeşte să realizeze un
echilibru între creativitatea modernă con-
temporană şi valorile sedimentate ale
tradiţiei, căreia îi este fidel, căutând şi pro-
movând acele tipare formale în care se
cristalizează, sub lupa timpului imaginea,
mereu aceeaşi dar în acelaşi timp mereu
alta, a omului şi a destinului său. Poveştile
sale îşi au principala sursă în locurile na-
tale teleormănene, cu lumea lor de mituri
şi realităţi.

Ştefan Mitroi caută armoniile coexis-
tenţei reale sau posibile, în special pe ace-
lea care transmit sentimentul solidarităţii
între oameni şi lucruri, culori, sunete, plan-
te, revelând acele adevăruri ale condiţiei
noastre pe care inerţia existenţei tinde să
le omită şi pe care uneori chiar gândirea le
transferă în zona noţiunilor abstracte,
acolo unde concretul se diluează. Creaţia
sa are acel impuls vital, situarea visului în
realitate fiind atât de bine zugrăvită, po-
-ziţionată încât senzaţia vizuală, încărcată
de mişcare şi culoare este remarcabilă. Sin-
taxa devine prozodie, materialitatea lim-
bajului, viguroasă articulaţie a cuvântului.

Proza sa se înscrie între ironia fină şi un
simţ acut al pozitivului, al realului, al cău-
tării profunzimilor. Timpul crud, ireversibil,
ne propulsează permanent spre eveni-
mente şi orizonturi schimbătoare şi este
un motiv care străbate scrierile lui Ştefan
Mitroi. El vede timpul în truda bunicului,
în zâmbetul mamei, în floarea de cireş, în
tot ce-l înconjoară. Generaţiile care se
succed sunt supuse timpului, la fel şi
natura. Permanenta lor metamorfoză este
oglinda în care fiecare îşi surprinde pro-
pria trecere. Un uşor sentiment al frustrării
urmat de trimful înţelepciunii sunt di-
mensiuni ale creaţiei lui Ştefan Mitroi.

Pove§tile cerului, pove§tile p[mântului
evelyne croitoru
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Într-un roman ca Patimile după Gӧdel (Polirom, 2020), pe
Varujan Vosganian îl recunoști de la o poștă, adică încă de
la titlul subtil și savant, de un exotism ce sună mai curând

a avertisment decât a semnal paratextual. Și bine face autorul
luându-și precauția acestui avant la lettre. În vremi ca acestea de
închinare la icoana Sf. Ignoranțe, puțini cititori își mai permit
luxul de a-și bate capul cu astfel de provocări intelectuale fără
riscul unui accident cerebral. Cu surmenajul nu te pui, s-au mai
văzut becuri arse chiar și la case mari, alde Pitagora, Empedocle,
Tycho Brahe, Newton, Tesla, John Nash, Steve Jobs, Kurt Gӧdel
erau bine duși cu pluta, după cum s-au văzut și preoți care au
pățit-o slujind temutul acatist al Sf. Vasile cel Mare.

Ați ghicit deja numitorul comun al pomelnicului de mai sus
cu eroul romanului. Ce alt narator cu mai multă chemare decât
un proaspăt și strălucit absolvent de Matematică, atunci când îți
propui să problematizezi insuficiența logicii și inteligenței artifi-
ciale? Te-ai aștepta deci ca povestea lui să„pută”de matematism,
vorba „scatologului de Arghezi” (iar Iorga, expert în preparatele
astea„bio”, știa ce spune), și de complicații noționale, cum se în-
tâmplă bunăoară la primul rendez-vous cu giugiuca sa pescuită
din oceanul internauților, pe care o evaluează, expert, în terme-
nii geometriei hiperbolice : „Era dotată cu triunghiul lui Loba-
cevski”. Și totuși, degetele ți se lipesc de aceste patru sute de
pagini ca de un teanc de bani, fiindcă rafinatul sculptor al Statuii
comandorului are mână ușoară („soft”, mai pe românește) la mo-
delarea personajului, pe care-l șlefuiește și bărbierește până la
transparență, ba îl mai și împrumută cu câteva milioane de ne-
uroni făcând din el aproape o figură enciclopedică. Altfel, specia
asta de păianjen solitar și sedentar legănat de vânt în hamacul
său țesut din cabluri și rețele informatice, departe de orice im-
plicare și dependență socială, ar trebui clasificată în categoria
„ahoretică” a lui Noica : „Colegii mei râvneau la câte o slujbă, se
împăunau cu iluzii și promiteau petreceri la prima leafă. Prostii,
nu există slujbă de la care (...) să primești mai mult decât dai.
Ceea ce se cheamă societate și zici că trebuie să intri în rândurile
ei e mai mereu o afacere proastă.” Dar parcă nu aceeași postură
confortabilă de freelancer cu munca la domiciliu a devenit azi
idealul unei întregi generații de absolvenți? Rezistența împrici-
natului la tentațiile pieței va fi pusă la probă de oferta unui post
în serviciul de personal al unei companii ce-și evalua angajații

scotocindu-le rufele cu propriile lor mâini și computere – genială
invenție brevetată de junele general Mark Zuckerberg, care i-a
adus Medalia de Onoare a Congresului pentru miliardele eco-
nomisite de rețeaua Facebook la bugetul CIA. Evaziv ca un țipar
și pus pe subterfugii sofistice, se lasă greu, iar când e întrebat în
ce cont să-i fie depus salariul face pe țmecherul :„Mai bine pune-i
în contul tău, îi iau eu de acolo.” Mai dificil decât testul profesio-
nal va fi cel erotic, flăcăul văzându-se abandonat de cosânzeana
lui, geloasă pe portretul unei femei alcătuit de el cu complicita-
tea computerului, asemeni virtualei vedete a lui Viktor Taransky
din Simone. Nu era doar un caz benign de pygmalionism, ci o
icoană marială ce-l făcea să se simtă Tată divin : iată-l așadar gata
s-o ia razna de-a binelea, pe urmele iluștrilor înaintași înșirați mai
la deal.

Dar cea din urmă și decisivă punere la încercare a eroului va
fi confruntarea matematicii cu ea însăși. Căci, de vreme ce există
totuși axiome, adevăruri evidente care nu pot fi supuse de-
monstrației, rezultă că zeița pitagoreicilor nu e atotstăpânitoare.
S-a zis că această teoremă de incompletitudine l-ar fi deprimat și
îmbolnăvit iremediabil pe Gӧdel, la fel cum Philetas din Kos mu-
rise după lipsa de somn și eforturile zadarnice de a rezolva pa-
radoxul mincinosului. În realitate, Gӧdel s-a lăsat răpus de foame,
deoarece, de teamă să nu fie otrăvit, nu mâncase niciodată decât
preparate gătite de nevastă (pe care o punea totuși să le guste
prima) și, rămas văduv, a refuzat să se mai hrănească. Deh, fie-
care cu păsărica lui, Tesla ținea în cameră un guguștiuc de care se
amorezase lulea „așa cum un bărbat iubește o femeie” (compa-
rația îi aparține). Bineînțeles, insuficiența matematicii și a com-
puterului (teorema Halting) nu era vreo noutate pentru împri-
cinatul nostru, pe care însă îl dezarmează o altă revelație – para-
doxul că un obsedat de independență ca el ajunsese dependent
de propriul mijloc de control : „deși computerul este un instru-
ment fascinant, nu produce, ca orice instrument, decât sclavi”.
Unde mai pui că e de-ajuns o pană de curent ca să te lase inva-
lid. Geaba ești tu mare șmecher, când ești dependent de ștecher!
Îmi povesteau niște englezi despre o vizită de neuitat făcută prin
anii ‘90 la o școală de la noi modernizată cu ajutoare europene.
Ei bine, o întreagă sală de clasă dotată cu computere, ca la NASA,
e într-adevăr un tablou spectaculos. Dar ce surpriză: nici o priză.

Cu §techerul în priz[
emil lunGeAnu
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Ca personalitate, dar și ca autoare,
Florica Bud nu poate trece neob-
servată. Modul său flamboaiant

de a se prezenta în lume și în literatură
atrage atenția și toate cărțile sale au o im-
portantă doză de nonconformism. Pe co-
perta volumului său cel mai recent, Duhul
oceanelor reci, Editura Neuma, însuși preșe-
dintele Academiei Române, distinsul pro-
fesor Ioan-Aurel Pop, remarcă exotismul
lexical și găsește pentru text același cuvînt
care se asociază în chipul cel mai firesc cu
autoarea: flamboaiant. Concluzia celui care
a realizat onorantul text de însoțire nu
poate decît să bucure orice autor: volumul
este, pentru cititor, o sărbătoare a spiritu-
lui.

Florica Bud nu ține însă doar să-l des-
fete pe amintitul cititor, în modul sărbă-
toresc. Ea țintește să-l provoace, îi aruncă
mostre de umor și parafraze, cînd hazlii în
sinea lor, cînd ironice. Iată un titlu: October
– ceasul fără minute. Ce putem descifra de
aici sau să ne închipuim a descifra, pentru
că o interpretare univocă este exclusă? Că
luna, numită pe latinește și care este parte
a unui ciclu (Ascult vocea universului) ce le
cuprinde pe toate cele douăsprezece din
an, e un ceas. Ambiguitatea pornește de la
polisemia termenului„ceas”. Este o oră sau
un ceas(ornic) care doar măsoară ora. Cui îi
lipsesc minutele? O oră fără minute este o
construcție metaforică abstractă. Dacă ne
putem imagina un sat fără cîini, oricît de
improbabil ar fi acesta, o oră fără minutele
ce o compun este rezultatul unei fracturi
logice de tipul celei din Alice în Țara Mi-
nunilor, unde la un ceasornic se schimbă
ziua, dar nu și ora, care e mereu five o’clock.
În schimb, dacă e vorba de instrumentul
care măsoară timpul, putem foarte ușor să
ne închipuim un ceas la care nu sînt mar-
cate minutele. Ceasurile elegante, desti-
nate doamnelor, pentru care o mică întîr-
ziere este chiar de bon-ton, e suficient să
aibă cele patru repere cardinale, marcate
eventual printr-o mică piatră prețioasă,
montată la orele 12, 3, 6 și 9. Căci nu sîntem
la CFR, deși acolo întîrzierile sînt mari, chiar
dacă minutele apar marcate scrupulos pe
cadranele din gări.

Ne vom aminti apoi de romanul destul
de cunoscut al americancei Carson Mc-
Cullers, Ceasornic fără minutare, și vom sări

de la considerații de istorie a timpului, cum
ar fi spus Mr. Hawking, la referințele livrești.
Un posibil ceasornic lipsit de o limbă a sa,
rămîne implicit fără minute. Iată ce bogăție
de conotații țîșnește dintr-un simplu (de
fapt un complex) titlu al Floricăi Bud.

Gradele nu contează nici cît o sepie, afir-
mă autoarea complicatelor poeme în proză
cu accente de pamflet care compun volu-
mul Floricăi Bud. Formularea pare un sprin-
țar, ironic calc E. Ionescian. Eu nu am o sută
de mîini, că doar nu sînt vacă, afirmă un per-
sonaj din Scaunele. Acest mod de asociere
care coboară din Urmuz și Grigore Cugler
e o marcă a textelor semnate de Florica
Bud. Texte în viteză dau un comic pe care-l
găsim din plin în lucrările înaintașilor citați.
Căci tot Ionesco spune că o comedie este
o tragedie la care s-a accelerat mișcarea.

Iată cum, scriind despre Duhul ocea-
nelor reci, în plină încălzire globală și topire
de iceberguri, am ajuns la teatrul ionescian
și la natura adîncă a oceanului textual al
Floricăi Bud care este una dramatică. Nu voi
comite naivitatea, de cititor depășit, să caut
a determina dacă textul acesta este poezie
sau proză. El este un supragen, sau ambi-
gen, vorba lui Octav Șuluțiu. C-o fi liric sau
epic, eu aș paria totuși pe esența lui dra-
matică, ar putea fi jucat ca o monodramă,
mult mai ușor de pus în scenă decît prover-
biala carte de telefon la care se ostenesc re-
gizorii. Personajul central ar fi o femeie-
vineri, dintre cele care apar la Florica Bud, o
vineribiotă, termen ce amintește desigur de
Venera a cărei zi este a cincea din săp-
tămînă, dar și de Sfînta Vineri a basmelor,
iubitoarea de animale, cum o numește
Florica Bud, cea obligată să-și hrănească fi-
arele ținute ca vietăți de companie. Iubi-
toarea de viață, de bios, ca și autoarea de
altfel, pasionată chinofilă, vineribiotă deci,
știe că șoimii au început să delireze din cauze
mutante.

Totala libertate de asociere și de suc-
cedare a termenilor este la Florica Bud de
esența post-postmodernității. Mai precis,
ar fi dacă nu ne-ar întrepta către antecesori
mai de departe în timp și spațiu și mă gîn-
desc desigur la James Joyce și la Finnegans
Wake. De-aceea cred că poeta din Baia
Mare ar avea nevoie de un Mircea Mihăieș
al său care, în tomuri ample, să încerce a
desluși toate sensurile și trimiterile textului

printre cuvintele nou-create. Un exeget
lacom ca un lup firosifer, adjectiv născocit
de Florica Bud, și-ar satisface pofta de Scu-
fițe (nume-cod pentru a boteza femeile ră-
tăcite în păduri, apreciază scriitoarea),
plonjînd în oceanele reci. Numai că per-
sonajul binecunoscut nici măcar nu se rătă-
cise în pădure, poate doar în cea de sim-
boluri baudelair-iene, ci mergea la bunica
ei cu imprudentu-i acoperămînt vizibil de
departe. Aici poeta, are predilecție bine-
știută pentru culoarea purpurei, care îi îm-
podobește și coperta ilustrată de Laura
Poantă, și ar trebui să fie prudentă.

Astfel, un text clocotitor de inventivi-
tate verbală și ironii între care nu lipsește
nici auto-ironia, se adună în burduful vea-
cului și constituie încă un jalon în culori
aprinse al operei, de-acum impunătoare, a
Floricăi Bud. Unul care vădește tinerețe
spirituală și simț ludic pe care le-ar invidia
chiar și o debutantă. Deși a cunoscut de
patru ori emoția de a se ști bunică, poeta-
prozatoare, a păstrat în chip natural o com-
ponentă juvenilă, care o individualizează și
o face simpatică oricărui cititor.

De aceea, dacă burduful veacului, am-
balajul exterior al unui secol neliniștit și
chiar sumbru, prin incendiile și pandemiiile
sale, este de o calitate pecabilă, de tip Canis
familiaris, ori Doamne-ferește, Canis aureus,
ce ne invadează Delta, trebuie să fim mul-
țumiți că există scriitori de esență optimistă
și exprimare vioaie, precum Florica Bud,
care să-l umple cu o literatură ce aparține,
mai ales, a speranței și încrederii.

Prin Duhul oceanelor reci, Florica Bud
intră în Grupul elfic după propria-i expri-
mare, ba s-ar putea institui chiar ca o regină
a acestor simpatici spiriduși himenopteri,
devenind o Titania a miezului de vară val-
purgic. Să îi așternem așadar covorul„elfic”
de rouă, cum ne învață Shakespeare: Peste
vale, peste deal,/ Prin tufiș, mărăciniș,/ Peste
parc și peste țarc,/ Și prin apă și prin jar,/ Peste
tot colind și trec,/ Roata Lunii chiar o-ntrec,/
Presar rouă pe colină/ Pentru-a Zânelor
Regină. (Vis de-o noapte-n miezul verii, II.1.
trad. H.G.)

Gradele §i sepia
HoriA GârbeA

Editura NEUMA
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ANA ARDELEANU,
UN CORP DE ILUZII

De curând a avut loc în Grădina Cultur-
ală Callatis, aflată în curtea Muzeului de
Arheologie din Mangalia, lansarea volumu-
lui de poezie Un corp de iluzii, Editura
Neuma 2021, al scriitoarei Ana Ardeleanu,
membră a Uniunii Scriitorilor din România,
filiala Alba-Hunedoara. Invitat special la
lansare a fost scriitorul Horia Gârbea, el a
prezentat publicului acest nou volum ca pe

o continuare a aventurii lirice a unei poete
reflexive care nu face din vers proverbiala
armă, nici plugul invocat de Arghezi, ci o lupă
sau chiar un microscop pentru a surprinde ar-
ticulaţiile fine ale raţionamentelor sensibile.

Valul emoţiei lirice a transformat, de-a
lungul veacurilor, obişnuitul în artă, a scos
la lumină povestea sufletului şi a gândului
omenesc. Poezia se naşte dintr-o stare spe-
cială, starea de har; se scrie şi se citeşte cu
sufletul pentru că este simţire, trăire la cote
maxime. Ceea ce este original, necesită
multă cultură, pe de o parte, şi maturizarea

Poezia, prin v[zul inimii
evelyne croitoru

ION CRISTOFOR, POEME CANIBALE

Cu o puternică sensibilitate artistică şi o formaţie literară
complexă, scriitorul Ion Cristofor, doctor în filologie, îmbogăţeşte
lumea literară contemporană cu un nou volum de poezie,
Poeme canibale, apărut la Casa Cărţii de Ştiinţă – Cluj-Napoca,
2021, adăugându-l celor peste treizeci de volume de poeme,
eseuri, interviuri, colaborări la dicţionare ale literaturii române.

Ducându-şi mesajele în zona gândirii filosofice, poezia sa
este concepută în spiritul ideilor şi aspiraţiilor din-
totdeauna ale omenirii. Profunzimea tematicii, vari-
etatea limbajului, uneori, impetuozitatea versului şi
profundele frământări ale eului, reflectă personali-
tatea puternică a poetului. Ion Cristofor adânceşte
profilul dramatic al unora dintre poeziile cuprinse în
volumul Poeme canibale prin dezvoltarea temelor
contrastante. Neliniştea generală a societăţii, dra-
maticele confruntări ale lumii actuale, se confruntă
cu zbuciumul lăuntric. Marcate de discrepanţa din-
tre aspiraţiile artistului şi realitatea cenuşie a vieţii,
poemele sale nu cuprind imagini şi ţesături do-
moale, obişnuite, senine, încântătoare, ci unele de-
a dreptul vehemente care devin ad-hoc mijloc de
cunoaştere a omului şi a marilor sale frământări,
dobândind o adâncime şi o forţă de expresie ce şterg orice urmă
convenţională şi domină prin expresia vulcanică a patosului pen-
tru că nimeni nu a scris încă un poem carnivor/ unul care să-şi de-
voreze propriul autor.// Dar, vai, vinovat se simte poetul/ când
absurdul intră neştiut sub pielea realităţii[...] ca perfidul cal al troie-
nilor.

Frământările sufleteşti, marile probleme ale umanităţii, con-
tradicţiile dintre individ şi societate, trăite intens de poet con-
tribuie la diversificarea formelor de manifestare lirică şi devin
oglinda concepţiei sale despre lume, a simţirii sale artistice. Au-
torul realizează cu forţa şi originalitatea limbajului, un conţinut
liric nou, proaspăt, lărgind astfel considerabil expresia poetică
contemporană.

Mesaje profunde îşi găsesc calea către mintea şi inima citi-
torului pe câte o undă a vieţii cotidiene: La urma urmei, fără po-
vara păcatului/ la ce bun să ne tocim genunchii în rugăciune./ Apoi
te rog să nu uiţi, dragul meu,/ că fără trup, fără suferinţă/ nici
dragostea, nici jertfa pe cruce nu au nicio valoare…Versuri de pură
substanţă idealistă se armonizează, prin contrast, cu cele ale
temperamentului liber. Această tehnică de polarizare alternativă
o întâlnim în mai multe poeme (Nopţi cu lună, Nici dragostea nici
moartea pe cruce, Alfabetul iubirii). Suma iluziilor transformă ex-
perienţa poetică în metafore.

Poet al efuziunilor cenzurate şi al ironiei fine,
Ion Cristofor abordează tema iubirii aruncând
asupra adâncurilor conştiinţei un năvod înşelător
al fetei morgana. Justificările devin jocuri de iluzii,
primatul raţiunii practice devine o constantă în
esenţa multor poeme, secondat totuşi de aspiraţia
către spiritualitate. Ion Cristofor îndeamnă spre
cunoaşterea bucuriilor trupeşti, dragostea şi in-
teligenţa fiind două funcţii importante ale fiinţei
omeneşti dar şi izvor afectiv al emoţiei lirice.

Proiectată în câmpul cunoaşterii speculative,
discursivitatea, lumea conceptelor şi a simbolu-
rilor, abaterea spontană a sensibilităţii către un im-
presionism intelectualizat, sunt elemente ce con-
verg, prilejuind o privire de ansamblu în care sen-

timentul dominant este acela al aspiraţiilor contrare. Fluxul ex-
istenţial cuprins între marile întrebări metafizice şi realitatea
cenuşie este străbătut de armonii dorite, visate, care alimentează
poemele volumului. Poetul caută febril suport aspiraţiilor sale
iar poezia sa devine ecoul dorinţelor sale, tratate permanent într-
o cheie uşor ludică.

Arta construcţiei ideilor, memoria afectivă, limbajul meta-
foric, sunt câteva dintre indicatoarele prezenţei poetice. De-
voalând stările subliminale ale conştiinţei sale, poetul oferă în
dar cititorului întreg registrul său sufletesc, adesea, cu adâncimi
nebănuite, o „pânză” a umbrelor şi a penumbrelor încărcată de
substanţă lirică, putere de sugestie, armonie, spirit, vitalitate.

Ana
Ardeleanu

A

Un corp
de iluzii

A

Editura NEUMA
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gustului, pe de altă parte. Ana Ardeleanu
este o poetă care priveşte spectacolul uni-
versului cu prospeţimea şi curiozitatea unui
spirit cultivat, cu un simţ artistic intuitiv, cu
nostalgie şi delicateţe.

Rotind în cercuri concentrice fructele
propriei sensibilităţi, poeta struneşte simţi-
rea primă şi îşi temperează energiile prin
abaterea virtuţilor emotive. Prin alăturarea
strânsă a notaţiilor, sentimentele, exprimate
prin imagini ingenioase, converg către o in-
teriorizare uneori tensionată. Se observă o
coerenţă interioară a vizunii poetice ce con-
duce la simplificarea mecanismelor, rezul-
tând rafinamentul metaforei rezumative:
două poeme ar fi suficiente pentru a o recu-
noaşte pe poetă în oglinda lor atunci când
va tăia cu cretă roşie metaforele ce au trădat
un poem.

Selecţia vocabularului dar şi lipsa punc-
tuaţiei dau un caracter liber poemelor care
se organizează prin logica interioară, ofe-

rind demersului liric unitate şi o oarecare
ponderare. Astfel poeta izbuteşte să pună
în echilibru simţirea cu inteligenţa artis-
tică,dovedind capacitatea de exprimare a
trăirilor prin diversitatea expresiei poetice,
prin nuanţe şi sugestii.

Suflul poetic transfigurează temele şi le
comută din sfera obişnuită în sevă lirică,
într-o prelungire a gândului. Este o intuiţie
a vitalităţii acestuia, ca factor generator de
împrospătare lirică. Poeta sugerează senza-
ţia trecerii timpului cu uşa zilei care se de-
schide furându-ţi ceasul şi împreună cu el
timpul, cu ceilalţi privind în oglinda inimii
către cineva din viitor care va gusta doar
scamele cuvintelor. Creatoare de simboluri,
Ana Ardeleanu simte imboldul de a-şi îm-
părtăşi gândurile care îi tulbură fiinţa şi
pentru aceasta apelează la rezerva de emo-
ţie spre a o oferi celor debusolaţi de abun-
denţa sunetelor de izbândă. Îndrăzneşte –
şi bine face – să desperecheze cuvintele şi

să le împerecheze într-o formă nouă, origi-
nală, în corespondenţe inedite.

Corpul de iluzii oferă echivalenţa mis-
tuirii în deziluzia albastrului lipsit de strălu-
cire, a roşului incert al iubirii, înlocuit adesea
de negrul nopţii, greu de şters de pe unghii...
devoalând raportul de necesitate dintre
starea sufletească şi expresia poetică. În
fiecare poem se vede iubirea de poezie şi
nevoia de a exprima ţelurile ei majore.
Tonul, uneori grav, alteori ironic, dar cu o
profunzime de netăgăduit, dezvoltă o tem-
atică reflexivă, o privire interogativă, cu-
vântul fiind încorporat substanţei lirice şi
prin aceasta realizându-se expresii meta-
forice inedite. Poemele se succed, în melan-
colie chopeniană, cu izvoare de simţire
într-o expunere elevată, pe un tărâm al re-
alităţilor presărate de îndoieli şi nelinişti. O
nouă carte de poezie, o nouă izbândă lirică
a Anei Ardeleanu.

SONIA ELVIREANU,
CÂNTECUL MĂRII ÎN UMBRA COCORULUI

Sonia Elvireanu este poetă, prozatoare, cronicar literar şi tra-
ducătoare de limba franceză, premiată pentru cărţile sale în Româ-
nia, Franţa şi Liban. Cu cel mai recent volum, Cântecul mării în
umbra cocorului, apărut la Editura Ars Longa, 2020, ne oferă o
poezie de factură filosofică cu intuiţii organic metaforice în care
lirismul este circumscris versului lapidar, apropiat stilului haiku. Este
un câmp de sugestii, substanţă spirituală sensibilizată
de ordinea lirică a cunoaşterii şi a intuiţiei, pe o scară
de corespondenţe posibile între intuiţia lirică şi cea
filosofică. Japonezul Nishida Kitaro, unul dintre cei
mai importanţi filosofi ai secolului nostru, afirma că
esenţa înţelepciunii este intuiţia intelectuală, armo-
nia şi unitatea. Poate de aceea centrul metaforic al
poemelor Soniei Elvireanu este cocorul - pasărea feri-
cirii, în cultura japoneză -, simbolizând, totodată,
norocul şi înţelepciunea.

Printr-un proces de interiorizare şi de sublimare
a materiei lirice poeta vehiculează sensuri mai
puţin transparente, ipostazierea elementelor na-
turii şi a celor abstracte, unda prin care primeşte
adierea răsăritului din apele mării, adiere binefăcă-
toare sufletului aflat într-o totală contemplaţie. Filtrul poetic al jus-
tificării filosofice proiectează pe ecranul cititorului conturul fin al
singurătăţii înserării care nu vrea să se scufunde în noapte, ci îşi caută
printre măslini, calea. Se remarcă intuirea latenţelor poetice, o es-
tetică superioară ce nu se adresează direct simţurilor, ci, cu o
cumpătare a mijloacelor, apelează la sugestie, adesea mai puter-
nică, aceea care stârneşte viziunea spirituală, orizontul revelării.
Suntem invitaţi să ne apropiem de sensuri uitate, pierdute ale
cunoaşterii prin reflectarea gândului în spirit. Într-un univers deco-
rativ de rafinată stampă japoneză, delicată şi suavă, regăsirea pu-
rităţii sufleteşti conduce către reconstituirea structurii imanente în
forma sa ideală, în atingere directă cu înserarea, cea care smălţuieşte
marea cu vise, cu cerul care cerne lumina prin aripile cocorului.

Semnificaţiile sunt puse în consonanţă cu materialitatea sen-
zorială a poemelor prin ritm şi muzicalitate, prin substanţa lor
sonoră armonioasă, sugestivă. Sonia Elvireanu foloseşte magia evo-
catoare pendulând abia şoptit între sunet şi sens. O alternativă posi-
bilă şi dezirabilă într-un orizont de o mare bogăţie spirituală,
elegant dominată şi prelucrată. Plutind în nelinişti metafizice, într-o
libertate totală a semnificaţiilor, poemele Soniei Elvireanu, de o
netăgăduită nobleţe, sunt îmbrăţişate de elitele spirituale, sensibi-
lizând intelectul prin figuraţia metaforică, prin farmecul lor - oare-
cum imponderabil -, prin fulguirea versului, acestea fiind virtuţile

sugestive esenţiale în discursul poetic. Simplificarea –
aleasă – a limbajului, muzicalitatea versului sporesc
fiorul magic, emoţia spirituală. Intuiţia tristeţii cuvin-
telor care nu pot mărturisi suferinţa este păstrată în
nisipul fiinţei. Poemele desfăşoară simboluri nelimi-
tate tematic, având reale capacităţi de revelare cap-
tatoare şi constructoare de sens. Pluralitatea acestor
simboluri oferă caracterul relativ-enigmatic, misterul
creativ ispitind căutările şi deschizând astfel largi
perspective nuanţelor.

Consecvenţa gândirii poetice determină enunţul
metaforic şi astfel se crează relaţia dintre termenii con-
stitutivi ai interacţiunii, determinată de caracterul trăi-
rilor autoarei, uneori senine, alteori tensionate. Iden-
tificarea şi articularea semioticului şi semanticului re-

alizează transcendenţa către acel ceva situat dincolo de
limbaj şi oferă poemelor nivelul hermeneutic al sensului exis-
tenţial.

Se pune tot mai accentuat problema rostului creaţiei poetice şi
este firesc să ne punem întrebarea dacă se mai caută astăzi poezia...
Răspunsul ni-l dă Sonia Elvireanu, scriitoare ale cărei creaţii, poezie
şi proză, deopotrivă, se modelează într-un mod armonios ca
ipostaze ale unui talent autentic. Poemele din volumul Cântecul
mării în umbra cocorului îşi dovedesc contribuţia valoroasă,
re-velatoare în câmpul constitutiv al literaturii române de astăzi.
Perspectiva simbolurilor utilizate de Sonia Elvireanu are sensuri ne-
limitate, fiind, de fapt, o legitimare a talentului poetei.
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Despre iubire s-a scris și se va
scrie mereu. Cineva spunea că
nu ai trăit, dacă nu ai iubit,

măcar o singură dată, cu adevărat. Dar
cine ar putea defini, cu certitudine, o iubire
autentică, având în vedere că ea îmbracă
atâtea forme și înălțimi? Probabil că și
această diversitate face în așa fel încât
tema iubirii să fie una inepuizabilă, ire-
petabilă, interpretabilă și reinterpretabilă,
pentru că fiecare iubire poate fi, în felul
său, din perspectiva celui ce o trăiește,
unică. Mihaela Roxana Boboc, de altfel și o
pictoriță talentată, se transpune pe sine
într-o paletă largă de culori, nuanțe și
tonuri, pe care le presară cu meticulozitate
și bun gust în poezie, creându-și, cu aju-
torul propriului șevalet, povestea de iu-
bire. Aș spune că Anya, pesonajul central,
este o altă față a Mihaelei, o altă personal-
itate a autoarei, de care aceasta încearcă
să se detașeze, pentru a reduce sau chiar
pentru a suprima, senzația de durere.

Fiecare iubire este, până la urmă, o
provocare și o luptă cu sine, cu propriile
temeri, cu propriile angoase și tenebre, o
ieșire din rutină, o surescitare a simțurilor,
aspecte nu întotdeauna lipsite de un anu-
mit disconfort, mai mult sau mai puțin in-
tens. Mihaela, prin fragilitatea Anyei, aduce
această bătălie cu sine, în poezie, deși
poezia nu este un câmp de luptă, ci, mai de-
grabă, un spațiu al siguranței, un uter flexi-
bil și adecvat nevoilor de securitate emo-
țională ale ego-ului. Iubirea înfățișată în
acest volum, este una aproape imperativă,
abordată ca necesitate, ca factor vital. Ea
este revărsată asupra unui personaj mas-
culin căruia poeta i se adresează prin Anya,
intermediind astfel contactul cu un corp pe
care ei, în prezent, nu îi mai este îngăduit
să-l atingă, dar și cu un intelect pe care ar
dori să îl modeleze conform aspirațiilor sale:
Anya, iubește-l,/ cu mâinile mele pe trup/ vor-
bește-i despre poezie/ mai ales despre aceea
care ucide și renaște/ care fărâmă orice formă
de rezistență/ Anya, sărută-i diminețile/ și nu
te gândi la mine,/ artiștii nu știu ce să facă cu
iubirea (Iubește-l, Anya).

Cel ce nu iubește, n-a cunoscut pe Dum-
nezeu, pentru că Dumnezeu este iubire (I
Ioan 4, 8), iar Dumnezeu este iubire şi cine
rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu şi
Dumnezeu rămâne în el (I Ioan., 4, 16) ne
este precizat în Sfânta Scriptură. Așadar,
iubirea de oameni își are originea tot în iu-
birea dumnezeiască, Dumnezeu fiind
primul model al iubirii autentice, necon-
diționate și nemărginite. Dar iluminarea
divină nu este dată oricui, ea necesitând
un efort volitiv, un efort al căutării și al des-
chiderii inimii: să nu crezi, Anya, că Dum-
nezeu stă/ în cârca noastră cu felinarul
aprins/ El nu aprinde lumina celor care
închid/ poarta pe dinăuntru (Închis pentru
inventar).

Există o trecere subtilă de la omul în
carne și oase, din trecut, la idealul de iu-
bire, o proiecție de finețe a modului în care
autoarea se raportează la iubirea edenică,
la trăirea paradisiacă, la o iubire inexplica-
bilă, dar încărcată cu sens și care să aibă
tăria de a străluci și dincolo de moarte: Iu-
birea este doar un cuvânt, Anya./ Iubesc un
om care nu-mi aparține/ (...) Mă gândesc,
Anya, la ceea ce iubesc și/ îmi apare în vis un
om/ pe care nu-l cunosc dar îl iubesc/ pe care
l-am iubit înainte să știu (Imponderabil).

Iubirea are capacitatea de a trans-
forma, de a umple ceea ce mereu a fost
gol, de a aduce schimbări reale și palpa-
bile: O femeie după ce te iubește luminează/
(...) Femeia după ce luminează rămâne lu-
mină/ naște lumină (Femeia). În iubire, lu-
mina înghite durerea ca o sugativă (Orele cu
oase lungi). Totuși, o iubire imposibilă și
nepermisă, oricât de puternică ar fi, aduce
cu sine și teama că, într-o zi, totul va lua
sfârșit. Acel moment în care lumina se va
întoarce în matca sa, durerea se va reașeza
în fiecare celulă, croindu-și propriul ADN
care să permită o percepție suportabilă
asupra lumii și a vieții, este văzut ca un
moment al dezechilibrului fatal, al morții:
Știu că e ultima oară când te strâng în brațe/
(...) Semănăm insuportabil/ cu moartea/
când ni se face frică/ de noi (Rododendroni).

Cu nemărginită dragoste, dar și cu tris-
tețe, este evocată și amintirea părinților. În
Sâmbăta morților, imaginea femeii văduve
aduce în prim plan chipul matern, care
pare, într-o întoarcere în timp, din ce în ce

mai tânăr, dar și regretul că unele amintiri,
precum mirosul obrazului tatălui, după
ras, s-au estompat, aparțin trecutului și nu
mai au forța anterioară, din vremea copi-
lăriei: mângâi umbra ta pe jumătate lu-
mină/ torn vin peste crizanteme/ vor crește
rănite/ și frumoase/ precum toate femeile/
care îngroapă și plâng/ îngroapă și râd/ în-
groapă și mângâie/ poezia pe creștet (Po-
emele acestea vii). Când nu mai e nimic de
fâcut, durerea trebuie lăsată să plece,
lăsând loc mângâierii: sufletul morților se
leagănă în lumină/ sufletul celor rămași se
mângâie (Lampioane pe apă).

Izolarea cauzată de perfidul Covid este
o altă temă abordată în acest volum: în vre-
mea covid-ului/ dragostea se împarte în păr-
ticele mici/ de je ne sais quoi (Je ne sais quoi).
Izolarea de persoana iubită, izolarea de
ceilalți oameni, izolarea de sine reprezintă
factori care predispun la însingurare, într-
un deșert sufletesc în care singura oază de
liniște, singurul punct stabil și unicul reper
se concretizează în prezența lui Dum-
nezeu, iubirea dintâi : în aceste zile în care
ne izolăm/ de ceilalți/ de noi înșine/ pe Dm-
nezeu nu-L putem izola/ în nicio celulă/ (...) El
intră prin ușile încuiate (Cad fricile de pe
streașină).

Treptat, vocea Anyei se etompează și
dispare, o altă voce lirică, a Mihaelei, adu-
când povestea în prezent. Poezia devine
surogat al iubirii, terapie, soluție de com-
promis, o strategie de a face viața accep-
tabilă: se vede marea în amurg/ mâinile tale
înălțând un zmeu/ copilul din mine râde și
aproape uit/ că am vrut să te sărut/ dar în
loc, am scris despre aceasta (Am vrut să
pictez). Chiar dacă povestea are un final, iu-
birea aparține eternității, ea crește în fie-
care cuvânt și devine poezie, contribuind
decisiv la dezvoltarea și devenirea oricărui
poet: Amorțești până devine suportabil/ să
te trezești un an mai târziu/ la capătul iubirii
nu mai e nimeni/ (...) iubirea mea doarme cu
spatele la mine/ iubirea nu/ este/ la capăt/
cine/ îngroapă/ poezia/ n-a iubit/ niciodată
(Supradoza). Iubirea e doar un pretext liric,
dincolo de care Poezia se înalță în voie: nu
scriu de parcă nu aș fi iubit niciodată/ scriu
de parcă în fiecare zi aș lua-o de la capăt
(V-am iubit pe toți).

Fe\ele iubirii
FlAviA AdAm

Editura NEUMA
2021

Mihaela Roxana Boboc
M
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Avedea/a privi par verbe originare
pentru Mihail Gălățanu, sugerând
atitudinea eului cunoscător în ra-

port cu corola de minuni a lumii, dar și posi-
bilele modalități de cunoaștre: rațională,
paradisiacă, și/sau contemplativă, luciferică.
A vedea presupune o vedere analitică, scor-
monire în interiorul lucrurilor, aspirație spre
esență și chintesență; a privi înseamnă a
rămâne la suprafața lucrurilor, la aparența
lor, luând mișcarea drept spectacol al lumii.
A vedea coincide cu empatia, cunoașterea
prin contemplarea, sub specie aeternitas, a
esențelor, cunoaștere luciferică, scotocire în
viscerele lumii, a cauzelor și cauzalității,
vedere specifică văzătorilor cu inima; a privi
coincide rațiunii acceptate, rămânând la
suprafața aparențelor, acceptarea efectelor
ca dat firesc, vedere specifică văzătorilor cu
rațiunea.

Starea de contemplație, pentru a poten-
ța misterul lumii, este starea văzătorilor cu
inima, sugerează poetul Mihail Gălățanu în
Văzătorii cu inima, volum apărut la Editura
Neuma.

Văzătorii cu inima sunt poeții, „cei care
au orbit prematur”, ca Homer, poetul origi-
nar, arhetipul, al cărui văz întors spre sine, în
interior,„închis afară” și deșteptat înlăuntru,
coincide cunoașterii de sine prin prospec-
tarea și investigarea lumii interioare. Văză-
torii cu inima detectează aura lucrurilor, a
vieții și a morții, inefabilele și impondera-
bilele lumii. Ei sunt „cei/ cărora le cresc/
degete/ drept în inimă/ să poată pipăi/
dragostea// să poată/ pipăi/ fiecare îndulci-
tură/ a sufletului// fiecare muchie/ calină/ a
sufletului”, cei care au acces la taine, cei care
„pipăie totul”, real și ireal, „orice stare/ de
spirit”, și care simt nimicul ca „o aură/ răs-
frântă/ a/ vieții/ în viața mea”

Calea cea tainică duce în interior, spu-
sese Novalis. Spre interior duce și calea po-
etică a lui Mihail Gălățanu, ai cărui văzători
cu inima, treptat, „au început să vadă, mai
întâi, cu marginile inimii”. Există, așadar,
trepte de cunoaștere în această variantă de
cunoaștere poetică a lumii, pe fragmente,
pentru a ajunge la imaginea totalității posi-
bile a sinelui, a lumii proprii eului. A vedea
cu inima înseamnă a cunoaște prin iubire.
Sentiment universal, etern, pancosmic, im-
plicând sensul agapé, christic, iubirea se
manifestă și se exprimă prin inima care
„vede lucrurile/ și le iubește/ pe toate,/ de-

opotrivă,/ neselectiv”. Poetul repetă gestul
demiurgic în fiecare act creator, proiectând
asupra lumii razele iubirii care pornesc din
inima „ca o fereastră de biserică”, deschisă,
așadar, sacrului și profanului.

Văzul și privirea sunt fascicolele pe care
Mihail Gălățanu le proiectează permanent
asupra lumii, vieții, existenței, umanității,
sinelui, schimbând perspectivele, modi-
ficând unghiurile, fixându-le când afară, în
lume, când înlăuntru, în sine, căci văzul„cir-
culă prin vene, ca sângele, înăuntru și în
afară”, aducând cu sine privirea, mai ales pe
„cea dinăuntru”, „o privire lungă,/ adâncă,/
verticală,/ și, uneori,/ aproape diagonală./
secțiune/ prin îmbrățișarea/ pulsândă/ a
arterelor”.

Văzul cu inima este o aspirație a fiecă-
ruia ce presupune transcenderea cărnii în
spiritualitatea empatiei, fiind proprie, în
(Numai) Elohimii (ce mai) văd cu inima (acolo
în cer), numai Elohimilor: „Da, numai Elo-
himii/ ce mai văd/ cu inima,/ dar/ asta/ se
întâmplă,/ de data aceasta,/ numai/ acolo,/
în cer”. Vederea văzătorilor cu inima, „mai
înțelepți”decât ceilalți, văzătorii cu rațiunea,
trece „până departe/, până mai departe”,
„curge în elixire/ și vindecă/ lumea”, „trece
de carne/ și se înfige/ direct în viscere,/ ca o
gheară.// Scanează tot./ penetrează plămâ-
nii/ și pneuma,/ vede respirația/ ca o boare/
și trece/ prin învelișurile de carne/ ca prin/
nimic”.

Vederea aceasta scormonitoare, anali-
tică acționează în complementaritate cu
privirea edulcorată, aducând la suprafață
viziunile, rănile viziunii, acea viziune care„se
înșurubează în tine/ sau tu în viziune”, ar-
mele cu care poetul Mihail Gălățanu pros-
pectează și investighează lumea pentru a-și
afla locul și sensul. El își simte tragismul dat
de vederea (de) dincolo de lucruri, vedere
care-l stigmatizează și-l traumatizează, sim-
țindu-o ca pe o rană:„sunt rănit/ în bătălia/
cu propriile/ mele viziuni/ ca șamanul/ muș-
cat adânc/ până la sânge/ care/ deja/ mi se
scurge prin viziuni”.

Trecerea este contemplată ca spectacol:
„Maestrul măsoară timpul”, iar eul, durata:
„nu eu/ măsor/ timpul/ ci/ cupa mea”, aspi-
rând, faustian, la oprirea în loc a clipei/tim-
pului: „...așezasem/ o cupă/ cu fața/ în jos/
în fața mea”. Altă dată, timpul e disecat,
văzut în varianta lui istorică, iar poetul cla-
mează eliberarea de sub povara vremurilor:

„nu mă înjumătățiți, voi, vremuri/ căci/ ju-
mătate/ nu-i/ măsura mea/ și eu/ nu/ în-
jumătățesc lumea/ ci o/ îndoiesc...”

Relația poetului Mihail Gălățanu cu tim-
pul este deficitară, în sensul conștientizării
imposibilității omului de a-l supune. Imagi-
nându-și, ca Macedonski, propria moarte,
în Acuma ar fi ajuns poet (Mihail Gălățanu a
murit la revoluție), luând în considerare posi-
bilele și virtualitățile în concretul indeter-
minării lor, poetul crede a se sustrage tim-
pului și a-l domina prin anulare, situându-se
în punctul în care timpul și spațiul, categorii
apriorice, se neagă și se anulează: „Mihail
Gălățanu a murit la Revoluție./ Mai bine nu
se ducea./ Douăzeci și șase de ani: un țânc,
nu altceva./ Acuma ar fi ajuns poet.// Poate
chiar poet mare,/ cine știe?// Nu putem ști/
ce-ar fi ajuns.// Adevărul e că/ niciodată/ nu
poți/ să bagi/ mâna în foc. (...)// Dacă nu se
ducea la Revoluție,/ poate scria capodo-
pere.// așa, a murit acolo,/ și-acuma zace la
Cimitirul Eroilor.//(...) Revoluția l-a ronțăit/ la
masă.// Mihail Gălățanu a murit erou”. De-
dublarea, desprinderea umbrei de tiparul
originar introduce sugestia avatarului, al
eului care-și caută identitatea. Cine este Mi-
hail Gălățanu? Cel care a murit la Revoluție
și ar fi putut ajunge un mare poet sau cel de
acum, un mare poet care ar fi putut muri la
Revoluție, devenind un erou, comemorat în
Cimitirul eroilor?...

Mihai Eminescu rămâne, pentru Mihail
Gălățanu, un reper important, actualizat în
viziunile poetice proprii, transmoderniste,
permanent uman prin fiorul existențial, pro-
fund omenesc în fața necunoscutului, prin
motivul umbrei și al ochiului închis afară.
Sub semnul potențialității lui ce-o fi fost, Mi-
hail Gălățanu traduce în stil propriu dorul
eminescian, dor de viață și de moarte, cla-
mând același mai am un singur dor, în stilul
retro-ludic al postmoderniștilor, în transcri-
ere ubuescă:„Mereu/ vor plânge/ lichidele/
din tine.// eu voi dormi,/ mereu”.

Așa se vede lumea și condiția umană
din perspectiva unui văzător cu inima. Și
cum poetul trebuie crezut mereu pe cu-
vânt, va trebui să-l credem și pe Mihail
Gălățanu.

V[zul interior – vederea de dincolo
AnA dobre
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Umbre §i sensuri în spectacolul lumii

Simbolismul umbrei cu multiplicitatea semnificațiilor –
arhetip, dublu, suflet, parte integrantă a personalității
umane, însemn al naturii invizibile a omului, este va-

lorificat de Mircea Teculescu în volumul Umbrele copacilortăiați
(Prefață de Horia Gârbea, Editura Neuma, Cluj-Napoca, 2020),
într-o nouă viziune lirică, incluzând în reprezentarea poetică rați-
unea și contemplația, ca modalități de interogare, de investigare
și de cunoaștere a lumii/sinelui.

Ca însemn al naturii înseși, umbra este semnul vitalității, de-
semnând tot ce este viu. Copacii pot fi, în această reprezentare
a lumii, un dublu vegetal al umanității. Titlul volumului, Umbrele
copacilor tăiați, răsfrânge conotații multiple, ce dimensionează
denotația, îmbogățind-o, disimulând-o sub jocul aparențelor și
esențelor. Umbrele nu se pierd, crede poetul, căci pierderea um-
brei ar echivala cu o transcendere negativă, ce-ar conduce în
subteranele Infernului, acolo unde, în cercul 9, Dante îi trimitea
pe trădători, ori, după C. G. Jung, ar echivala cu personalitatea
negativă a omului-copac.

Imaginarul poetic al
lui Mircea Teculescu are
o geometrie proprie,
prin intenția de a struc-
tura lirismul în funcție de
un adevăr științific. Mot-
toul – „Eu cred că acel
continuu spațiu-timp, de-
spre care vorbește fizica,
este trupul; al formelor
reci, al lumilor vegetale, al
ființelor cu felurite mișcări”,
este semnificativ din per-
spectiva modului de poz-
iționare în raport cu misterul
lumii. Acel eu cred ține mai
mult de orgoliul poetului
decât al savantului, întrucât,
ca poet, demonstrația este
efectul contempalției lumii, al
cunoașterii luciferice, pe când, ca savant, demonstrația ar fi tre-
buit să includă, în raționalitatea cunoașterii paradisiace, logica și
determinismul coerent al lumii.

Din perspectiva eului contemplativ, lumea este„un continuu
spațiu-timp”, un punct în care timpul și spațiul se anulează, un
aleph borgesian, „în alcătuire frumos”, ca un „trup fără dimineți”,
„un trup în a cărui cutie toracică/ se înghesuie tot orizontul”, fără
acel început care înscrie ființa în durată și o supune trecerii. În
lumea noastră cea de toate zilele, lumea percepută și reprezen-
tată în 3D, totul ține de iluzie, oamenii, în rândul cărora se in-
clude, „prizonieri în libertatea noastră”, fac efortul de a evada.
Cunoașterea este o călătorie prin împărăția umbrelor, prin tran-
scenderea fizicii lumii pentru a ajunge la metafizica ei, o călăto-
rie ce pornește dinlăuntru, conducând privirea afară, în lume, și
dincolo de văzutele ei, în nevăzutele bănuite ale misterului ce
ne transcende.

Semnele lumii copleșesc, umbrele amestecă efemerul și
perenul, iluzia și certitudinea, iar eul,„anesteziat parțial”, își duce
trupul cum și-ar duce crucea, conștientizând înaintarea prin timp
ca apropiere de moarte: „...iar lumea merge încet spre noapte”.
Schimbând, odată cu pașii, și culorile lumii, poetul speră și crede
într-un sens benefic al vieții, al existenței, al lumii – „nimic con-
tinuu”,„pentru ca lumea asta să crească/ iar/ dinlăuntrul ei”.

A porni dinlăuntru înseamnă a visa și a viza un aleph personal,
punctul de sprijin necesar construcției personale în reprezentări
ale eului care să includă determinisme proprii și o logică de
funcționare doar a sa.

Interior-exterior constituie un alt simbolism care-l obsedează
pe Mircea Teculescu. „Trăim în interiorul securii”, meditează el,
într-o confesiune în care umbrele copacilor tăiați se suprapun
umbrelor antecesorilor, ideea fiind că trecerea este comună lumii

vii, floră și faună. Nimic nu se poate
sustrage trecerii inexorabile și ire-
versibile:„lumea a fost creată pen-
tru noi/ o spun umbrele copacilor
tăiați/ sub ochiul de lună/ sub
ochiul de soare/ care ne apune/
care ne răsare”. Ecourile sunt
blagiene cu acorduri din Umbra:
„Toate-n preajmă vor să spună:/
e și umbra-ntruchipare/ a nimi-
cului din Soare/ a nimicului din
Lună”.

Umbra ar trimite la arhetip,
ar echivala cu multiplele copii/
imitații ale unui tipar originar.
Ca instrument și agent al dis-
trugerii, sens sugerat de sin-
tagma metaforică interiorul
securii, sub sabia neiertă-
toare a timpului, omul, spu-

ne Jung, își activează personalitatea negativă,
relevând, inconștientul în care sunt concentrate atavisme, porniri
și dorințe defulate de conștient.

În această curgere de semne, ca un imens și etern ciné-vérité,
poetul descoperă că toate sunt forme ale timpului, în care „tu și
eu/ ne aflăm/ risipiți”. E un amestec de obiectivitate și de subiec-
tivitate, în funcție de poziția eului în raport cu efortul de cunoaș-
tere a lumii – în afară (cunoaștere paradisiacă), în sine (cunoaș-
tere luciferică).

La capătul călătoriei și aventurii de cunoaștere, dublu orien-
tată – afară, în lume,/înăuntru, în sine, Mircea Teculescu are re-
velația divinului și ajunge la poezia-rugăciune. Mișcarea este
ascensională: „așa/ tristeți/ cum suntem pentru tine/ Doamne/
lasă-ne să înțelegem/ ceva/ din umbrele/ pe care norii/ le pun
pe pământ/ înainte ca ploaia/ sau ninsoarea/ cu mii de zăbrele/
să ne închidă/ iar/ în cuvânt”. Poezia este forma rugăciunii prin
care Mircea Teculescu are revelația totalității, refăcând frag-
mentele lumii, așezate într-un puzzle format din totalitatea
poeziilor ce compun tabloul Umbrelor copacilor tăiați.
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Versul din titlu îi aparține poetei Angi Melania
Cristea, care oferă în volumul Poeme pe DN1,
apărut în anul 2021, la Editura Neuma, o poezie

concentrată, rod al unei interiorizări forțate, din care explo-
dează un amestec interesant, profund, de reflecție și exor-
cizare nervoasă a unor sentimente pătimașe, trecute prin
filtrul unei minți febrile care caută să înțeleagă declicul pro-
dus între percepția realului exterior și universul conștiinței.
Pandemia cauzată de virusul SARS-CoV-2 devine doar un
pretext pentru lirismul erotic, un autentic tur de forță: gân-
duri, senzații, dorințe, revolte sau amintiri culturale ale unei
persoane care se simte prinsă la mijloc între dorința de a scrie
și gândul ucigător că tot ce o înconjoară o forțează să pună
sub semnul unei îndoieli distrugătoare menirea poeziei/ ros-
tul activității poetice în sine: zecile de reviste mediocre care îți
ajung sub nas/ și teama că nu vei mai publica niciodată.

Poeta transmite autentic, tăios, un fior metafizic pe care
poezia, de la simboliști încoace, îl poartă cu sine ca pe o aură
neagră. Oferă prin asta răspunsuri? Nu este necesar. Între-
bările sunt mai importante uneori decât răspunsurile de-a
gata, facile, suficiente. Faptul că în carte sunt amintiți scriitori
precum Sartre, Soljenițîn, Gogol, Ionesco (indirect), dove-
dește că autoarea preferă scriitura profundă, lecturile acestea
au lăsat urme pentru ca propria ei scriitură să devină un par-
curs interogativ, presărat de îndoieli personale, dar cu sigu-
ranța alegerii unei introspecții care iradiază din interior spre
exterior întrucât dorința cea mai mare este de a găsi sens în
existența umanității. Versuri precum acestea sunt o dovadă
exemplară în sensul menționat anterior: mă simt ca pe un vas
de război ancorat/ undeva pe insula lui Soljenițîn/ rupem de o
mie de ori sigiliul timpului/ pe când trăiam/ așezați spate în
spate ca niște furnici uriașe/ pe o floare carnivoră. Sau: este o
viață făcută din anxietăți/ din scaune/ și rinoceri/ mă întreb încă
despre cum poți/ conviețui cu metasentimente și măști/ numai
noi izolați în case incapabili să atingem tendonul lui Ahile/ cu
un gram de lidocaină sub limbă.

Deși distanțarea între oameni și lipsa iubitului par notele
acute ale discursului liric, în pliurile versurilor se inserează,
insidios, o neliniște mult mai percutantă dată de conștienti-
zarea timpului implacabil. Iată: însingurați atât de tare încât
oasele noastre/ devin cioburi ce provoacă răni oricărei ore; axul
orei/ se rotește în izolare în sens invers etc. Soluția se vădește a
fi creația literară care oprește, chiar iluzoriu, scurgerea ine-
xorabilă a timpului real, maculat, în cazul de față, de o pan-
demie: am obiceiul să colecționez inimi de piatră arsă/ și toate
cuvintele de care m-am îndrăgostit/ le așez în ordinea inversă a
acelor de ceasornic; eu inventez primăveri astenice/ le rezum
biografia. Un volum dens, cerebral și sensibil, în același timp,
cu un stil tăios, care păstrează și însemnele scrisului virtual, cu
reziduuri ale limbajului colocvial, dar traversat de metafore
inedite, confirmând valoarea poeziei tinerei poete.

rAlucA FArAon

„Dintre toate pandemiile dragostea este viral[”

Petre Ioan Crețu prezintă în volumul Banshee sau revolta pi-
ciorului de lemn, apărut la Editura Neuma în 2021, o combi-
nație interesantă de poeme în proză în prima parte, care dă

numele volumului, traversată de ilustrații sugestive, și poezii în vers
alb, în partea a doua (no man’s land și / sau caietele roz ale eremitului de
bună-credință și trist), mai puțin unitară față de prima, dar cu aspecte
inedite, în special pastișe după Nichita Stănescu, Topârceanu, vag,
Arghezi, textualiști și chiar folclor al copiilor. Deși este o carte bogată
în texte lungi, consistente, care pot obosi dacă volumul este citit pe
nerăsuflate (se recomandă pauza meditativă măcar între cele două
părți), poezia lui Petre Ioan Crețu se dovedește impecabilă însă prin
stilul nervos, alternând cu fragmente ludice, ironice, prin fantazarea
onirică, amestecul de prozaic și lirism intimist, prin jonglarea deș-
teaptă cu toate resursele lexicale ale limbajului ce devine complex, ca
o spirală de sensuri uitate, redescoperite prin imagini cromatice (pre-
domină culorile mov, roz, verde), auditive și jocuri de cuvinte.

Cartea propune, în principal, tema dragostei, cu un arsenal variat
de tonalități afective: tânguitoare, elegiace, ironice, jucăușe, cama-
raderești, dar asta doar pentru a ascunde, subtil, o criză a identității: mi
se întâmplă prea des să uit cine sunt mă simt/ străin în trupul unui alt
străin care la rândul lui se/ simte străin; nimic nu compensează pierderea
subită a identităţii nu mai recunosc decât acele spații rele ale memoriei
pline de venin și blesteme ciocane de sânge îmi bat în tâmplă îmi vine să
urlu dar nu mai am glas. Discursul liric (pregnant subiectiv, în ciuda
adresării: iubitei, lui Dumnezeu, unui înger prezentat mai mereu într-o
variantă înduioșătoare, de film neorealist italian) te obligă să intri în su-
fletul și mintea unui Don Quijote care glisează între idealism și abia
trezirea la realitate, un ins vulnerabil, sensibil, care conștientizează ca
prin vis boala, bătrânețea și moartea imanentă: mă retrăgeam rușinat
în mine și îmi trăgeam/ febril pielea de pe mâini pe picioare/ în speranța
că/ voi renaște puțin înainte de asfințit.

Piciorul de lemn, care este motivul central în poemele în proză (re-
luat o singură dată în partea a doua sau sugerat ludic prin prezența
unui câine șchiop ori prin imaginea unor bolnavi în sanatoriu care
țopăie într-un picior), oferă un dramatism reținut, prilej de fantazare
metaforică, accentuând singurătatea existențială, dar și căutarea iden-
titară de profunzime: mi-am tăiat deja aripile și/ le-am prins de piciorul
de lemn și îi voi da drumul/ să zboare fix cu cinci minute înainte să nu mai
fiu. În cheie metatextuală, poate fi o metaforă-simbol al drumului sin-
uos de la inspirație la creația scrisă, ce aparține cititorilor: tarabele unde
se vând aripi și/ picioare din lemn frumos lustruite și date cu ceară.

De la alungarea din rai și până la pandemia din zilele noastre s-a
scurs istoria umanității. Petre Ioan Crețu face referiri la ambele cu o
seninătate înduioșătoare, ca și cum vocea mărturisitoare ar fi memo-
ria acestei umanități, prinsă între aceleași dileme existențiale eterne:
pierderea inocenței copilăriei, trăirea din plin a vieții, căutarea perechii,
teama în fața morții, a sfârșitului fără sens, de unde și nevoia de a scrie,
chiar dacă această nevoie presupune confruntarea cu dureri fizice sau
sufletești de nesuportat. Cartea lui Petre Ioan Crețu este o mărturie a
unei trăiri intense, scrisă cu siguranța și talentul unui poet de mare
forță.
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Am citit recentul volum al Svetlanei Cârstean, Sînt alta,
publicat la Editura Nemira (2020), cu sentimentul că iau
parte la o confesiune în fața căreia nu sunt capabilă să

articulez vreun cuvînt. Textele au coordonatele poeziei mari. Cu-
vinte simple sînt alese cu minuțiozitatea unui specialist în asam-
blarea pieselor mici, care stau într-o ordine ce te așază față în față
cu realitatea, cu pestriția situațiilor cotidiene sau a celor ex-
cepționale. Svetlana Cârstean se inspiră din propria viață, une-
ori in situ („scriu asta în di- mineața de 8 martie 2020 / cînd pe
geamul dinspre Kalinderu (…) / scriu asta azi”), alteori după de-
cantarea senzațiilor trăite („adevărul este / c-am avut la îndemîna
noastră și soarele și frigul și căldura / și munții și deșertul și marea
și cîmpiile / și zmeură și mango / și portocale cu viermi din
recolta anului 2019 / și palmieri și pini în roma anului 2018 / și ior-
danul și transfăgărășanul / și războiul și pacea / și mersul pe apă
și goana pe motor / ca să nu pierdem apusul la munte / adevărul
este că o dragoste mare / se desfășoară cel mai bine într-o geo-
grafie completă / și în prezența tuturor formelor de relief / și ade-
vărul este că nu ne-a lipsit nimic / adieu mon amour / adieu
paysage”) întărind ideea că nimic nu poate să te învețe o lecție
mai bine decît experiența personală.

Poeta deșiră fiecare trăire adînc filigranată în structura ei,
apoi adună la un loc vers cu vers, lasă la vedere detalii biografice
ca într-un torent în care firul evenimentelor nu are nici o impor-
tanță, fiind conștientă că esențial este rezultatul. Afirmația care
dă titlul volumului vine ca răspuns la confruntarea dintre om și
viață: „acum totul este foarte puțin / și cînd puținul se termină /
vine greu altceva / tot puțin / și la fiecare puțin / se adaugă încă
puțin / atît de puțin încît / mereu e ca și nimic”.

Poemele Svetlanei Cârstean, fără titluri, legate între ele printr-
un fir invizibil, mi-au fixat și mai bine credința că adevărata lec-
tură este recitirea sub toate formele posibile (lectura-maraton,
lectura-terapie, lec- tura-analiză etc). Structura lor este o mixtură
de răspunsuri la întrebări neexpuse, întrebări pe care le purtăm
în noi, de replici care vin la timpul lor, de surmontare și trecere cu
vederea a situațiilor de viață.

Poate că realitatea e ficționalizată, dar franchețea din afir-
mațiile ei, intrarea și ieșirea dintrun vers în altul, revenirea insis-
tenta asupra unor afirmații, luciditatea în fața a ceea ce este
dureros, refuzul de a visa și asumarea de a deschide larg ochii,
de a se menține la suprafață, de a înghiți în sec și de a spune
„s-arunci mereu un pahar de apă / peste tot ceea ce faci / pentru

ca tot ceea ce faci / să devină deloc recognoscibil / pentru ca tot
ceea ce-ai făcut / să fie imposibil de recunoscut / o acuarelă abia
compromisă”se transmite de la autor la cititor într-un acord tacit.

Inventarul de afirmații și negații, dialogul cu propria ființă,
privirea în oglindă, privirea în trecut, expunerea adevărului pișcă-
tor și refuzul de a oferi soluții sînt ingredientele care compun
volumul Sînt alta ca un colaj în care imaginile nu succed, nu re-
spectă cronologia întîmplării lor, dar formează o poveste a
căutării de sine:“și cine sunt eu și cine nu sînt / și ce cunoasc din
mine și ce nu / și ce-mi scapă și ce țin în frîu / și nici o oglindă nu
e suficientă ca să văd tot / mereu e o oglindă între mine și mine
/ și numai ce văd fără să mă uit în oglindă / sînt eu”

Încă din primele versuri se înțelege că ceea ce scrie Svetlana
Cârstean nu este o carte care oferă soluții, nu este o carte a re-
gretelor, dar nici a sfaturilor sub forma unui set de reguli, ci un set
de experiențe care creează un cadru al alternativei („Una e să vezi
pescarii de la distanță / și alta e să te apropii de ei”), al încercării
care nu trebuie să aibă un început sau un sfîrșit, o carte a con-
statărilor în fața anumitor situații, care devin din ale ei în ale
noastre în orice colț al lumii neam afla;„într-o zi s-a uitat pe rînd
la toate hărțile lumii / și într-adevăr în unele ploua mai mult decît
în altele / în altele ziua era egală cu noaptea / iar soarele mai me-
reu pe cer / în altele iarna era o toamnă blîndă la mare / și furtuna
venea la aceeași oră zi de zi / odată cu cîntecul muezinilor / dar
nebunia nu era altfel nicăieri / și durerea la fel peste tot / ca și
cum același cap ar fi durut / același stomac / și același umăr”.

O secvență substanțială din structura volumului o reprezintă
poemele legate de intersecția dintre ea și fetița dulce care i-a dat
viață, o invadare cu prezența ei, peste tot, peste toate, dincolo
de timp, dincolo de viață, dincolo de moarte: „Cu mama mea. /
Sunt distopia ei cea mai îndepărtată. / Sunt distopia aflată la cea
mai mare distanță de corpul ei. (…) / Cu mama mea. / Mi-am
spus: nu există apă prea adîncă din care să nu o scot. / Nu știu să
înot, dar voi folosi alte puteri ca să o trag afară de / părul lung
castaniu, pînă cînd ochii ei verzi vor răsări pe / suprafața mării,
precum primele flori de zăpadă în martie.”; „Cu mama mea în
bucătărie. / Cu mama mea în parc. / Cu mama mea în timp ce fac
dragoste cu tine (…) Cu mama mea de mînă. (…) Cu mama mea
în vis. (…) Cu mama mea la piață. ”;„Mi-am spus: ea nu e o icoană
pe care s-o scot din foc. Ea e un / corp mic în care mi-am făcut
odată culcuș, un cuib / pentru o mie de vrăbii, toate la fel de ner-
voase ca mine.”; „Cu mama mea am pășit pe lună. Eram numai
noi două. / De fiecare data am ținut-o de mînă. (...) Cu mama mea
am pășit pe lună. Și nu avem nici o fotografie / care să
dovedească asta”.

Dimineața, gest, șal, avion, minciună, scaun, acuarelă, ecuație,
ploaia, adăncitură, pește, oglindă, ferstre, țară, salcîm, trunchi, ză-
padă etc. sînt cuvinte care alcătuiesc volumul Sînt alta. Aceleași
cuvinte ne sînt la îndemînă fiecăreia / fiecăruia dintre noi. În ver-
surile Svetlanei Cârstean aceste cuvinte capătă sens, un alt sens,
mereu alt sens. Mereu altul este contextul în care le așază, la fel
cum mereu se autodefinește alta:„Sînt al

Arta de a fi alta
miHAelA StAnciu
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Pe Lorena Stuparu am întâlnit-o cu
ani în urmă, la Cenaclul de la Mu-
zeu. Al Literaturii, desigur. Pe vre-

mea când era moderat de doi critici. Se
distingea prin diagnosticarea, la rece, a sal-
tului negativ al publicului de peste ocean.
Şi iată-mă acum, în faţa dificultăţii de a în-
tocmi un raport de lectură a unui volum,
Iubeşte şi lasă-mă-n pace. Editura Neuma,
Cluj, 2020 despre care aflu, din cartuşul gi-
rant (mereu semnat de Horia Gârbea) de pe
coperta a patra, că e debutul ei în proză.
După ce publicase poezie în anii ‘90 şi frec-
venta cenacluri literare. Cu o formaţie în
filosofia culturii, ai zice că prezenţa în cena-
cluri îi servea, dincolo de afinitatea inerentă,
o materie primă pentru propriile studii de
gen.

Aş zice asta, dacă aş fi citit barem un sin-
gur text profesional al autoarei. Aşa, să
vedem ce ne spune această proză. Căci nu
pot spune aceste proze. Căci sunt şi nu sunt
proze. N-au structura unor proze scurte.
Aceea care seamănă cel mai bine cu o anec-
dotă. Sau, cum spune ardeleanul germa-
nizat, un witz. O construcţie strânsă, articu-
lată, alcătuită in cercuri care se închid şi
incheiată cu o poantă finală, uneori ex-
plozivă. La fel e departe e textul volumului
şi de proza poetică. Cel mai aproape s-ar
situa de un jurnal sui generis. O succesiune
de momente de remember reflexiv.

Am întâlnit romane al căror fond bio-
grafic îmi era întâmplător cunoscut. Plasân-
du-mă în ipostaza cititorului din Noua
Zeelandă, am putut lua firesc referirile bio-
grafice drept ficţiune pură. Procesarea unor
fapte particulare era, fără echivoc, fapt li-
terar. Interesant, cititorul nostru din Noua
Zeelandă, presupus avizat, are o senzaţie
subtil diferită, citind proza autoarei. El se
apropie cu nu mai mult de o nuanţă de pre-
supunerea existenţei unui fond biografic.
Unul parţial evanescent, parţial susţinut de
câteva amănunte punctuale (Craiova, stra-
da Lister). Cititorul pentru care fragmente
de tablou urban sunt familiare, identificat
cu atmosfera, mai ales bucureşteană, are la
îndemână o paletă mai largă de lectură.
Chiar o perspectivă. El e determinat să se
bazeze pe scriitură. Ori aceasta este definit
literară. Este şi nu este (citiorul anonim are
libertatea de interpretare) textul unui

volum de debut. Sunt, totuşi, curios cum îl
primeşte publicul cenaclurilor frecventate
atâţia ani de autoare. În ce latură înclină
acesta. Ar mai ales cum diagnostichează
conducătorul cenaclului Universitas. Profe-
sorul Mircea Martin. Sau alţi moderator.
Cum ar fi Daniel Cristea-Enache, ori Tudorel
Urian. Posobilitatea de a citi diferit de atari
corifei nu ma împiedică să optez. Proza
scurtă fiind subgenul meu e maximă afini-
tate, admit că lectura volumului mi-a indus
oarecari dificultăţi. Prin quasiabsenţa fon-
dului epic. Textul autoarei nu e lipsit de in-
tâmplări. Mai degrabă e microîntâmplări.
Difuzate fragmentar. Dar nu redate cu tonul
e povestitor, ci filtrate de nivelul reflexiv al
naratorului ubicuu. Mereu acelaşi. Căci per-
sonajele folosesc persoana întâi. Poartă
prenume diferite, dar amănunte toponim-
ice şi mai ales de context le fac să apară ca
ipostaze diferite ale uneia şi aceeaşi per-
sonae. Ceea ce-l face şi pe cititorul din Noua
Zeelandă să admită un anume fond bi-
ografic. Mai mult decât locuri bucureştene
(unele eventuale craiovene nu le cunosc, iar
cele din Roşiori de Vede absentează), con-
textul ccomun e marcat de repere culturale.
Citate literare, fragmente muzicale, definesc
o generaţie, o atmosferă recognoscibilă.
Chiar de cititorul neozeelanez. Dacă face
parte, mai mult sau mai puţin, din generaţia
personajelor (sau personajului sintetic).

Un asemenea efect afin, propria mea
generaţie îl resimte, de pildă, în romanele
lui Haruki Murakami. Tabloul generic al ma-
jorităţii pieselor ce compun volumul este al
unei femei (urmărită la diverse etape de
vârstă), încastrată între mama sa, soţul de
care se desparte şi copii. Emblematică şi im-
presionantă, şocantă chiar, e replica naivă a
fiului. Urmare a unei scene conflictuale,
când soţul aruncă o pungă cu bancnote,
acesta exclamă: Să stăm cuminţi, că tata ne
bate cu bani.

Cum spuneam, cele mai multe piese
conţin cel mult fragmente narative. Mai ales
inserate nu cu ton narativ, ci parcă remem-
orate. Sau filtrate reflexiv. E marca identitară
a textului. O singură excepţie, relatarea unei
zile e muncă absurdă a studenţilor la
filosofie (facultatea urmată şi absolvită de
însăşi autoarea) la un ILF (întreprindere de
legume şi fructe, în anii 80). La sortat de…

ceapă. E o proză scurtă autentică. Inserată
doucement în textul piesei Indiscerabili,
subcapitolul Comportamentul umbrelor. Ra-
finamentul stilistic are cel puţin rolul e a lă-
muri cititorul că autoarea nu e deloc inca-
pabilă să producă proză stricto sensu. Deci
maniera reflexivă, quasimonologală, e re-
zultatul unei alegeri deliberate. Considerate
de autoare ca maniera optimă e a comu-
nica, de a exprima starea sufletească prile-
juită de o experienţă existenţială majoră. E
lipsit cu totul de importanţă – şi de sem-
nificaţie – în ce măsură materia primă a de-
mersului literar e sau nu biografică. Dacă
cititorul nostru neozeelanez, pe care l-am
inventat ca instrument de experiment men-
tal, e îndeajuns de inteligent, va cumpăra
volumul ca ceea ce este: portretul simfonic
al unui eşec relational pe termen lung.

Un element de efect al scriiturii e îm-
pănarea (diseminarea ar suna pretenţios)
cu formulări fulgurante, cu son aforistic ne-
explicit. Mici bijuterii, inserate în canavaua
textului. Trebuie evitată comparaţia factice
a paietelor. Căci greutatea lor specifică e a
cristalului. Un singur exemplu. Asemenea
oameni nu ar fi mulţumiţi în nici un sistem.
Filosofia e totuşi un lux. Dincolo de efectul
stilistic, asemenea puncte focale locale pun
în valoare şi dau substanţă personajul sin-
tetic implicit. Umbra celor cu acelaşi back-
ground.

Autoarea îşi defineşte, în dedicaţia pe
are o oferă unui cititor, cartea ca una despre
poveşti ale vorbelor. Vorbe care dor şi vorbe
care vindecă. Vorbe post-post-moderne.

Dincolo de structura atipică, volumul
respectă quasiregular obiceiul de a se inti-
tula conform formulei uneia din piese.
Iubeşte şi lasă-mă-n pace sună insolit. Provo-
cator chiar. Semnificaţia pe care o sugerez e
pur subiectivă. Preluînd subtila insolenţă a
formulei, aceasta poate fi citită, între atâtea
moduri, şi ca aresată sieşi. Sau alter- ego-ului
proiectat prin scriitură.

Provocând alter-ego-ul
rAdu-ilArion munteAnu

LORENA STUPARU

Editura
NEUMA
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Înclinându-se, în semn de adorație și respect, bărbatul
privește cele ce se petrec sub ochii săi: o făptură impre-
sionantă, înspăimântătoare chiar, cu trup omenesc și cap

de șacal, manevrează balanța sorții. Pe unul dintre talgere este
așezată inima bărbatului, iar pe cealaltă, o pană, simbol al maat
(dreptate și adevăr). Dacă inima omenească a celui numit Ani se
va dovedi grea de păcate, zeii îi vor refuza viața eternă, arun-
cându-l între fălcile monstrului care așteaptă, dincolo de balanță.

Scena înfățișează ritualul psihostaziei, așa cum ne este
prezentat în papirusul Ani, una dintre numeroasele forme ale
„Cărții egiptene a morților”. Deși improprie, ca traducere (mai ex-
actă ar fi cea de „Cartea de ridicare/trecere în timpul zilei”),
această denumire a fost folosită pentru prima dată în 1842, de
egiptologul german Karl Richard Lepsius. Acesta a oferit lumii
prima traducere într-o limbă modernă a culegerii de formule
magice, descântece, imnuri și rugăciuni, pe care egiptenii antici
o foloseau în călătoria postumă a sufletului către Câmpiile Păcii.
Versiunea savantului german cuprindea 165 de formule/capi-
tole, în prezent fiind cunoscute 192.

Poate cea mai cunoscută și artistic desăvârșită versiune o
constituie papirusul Ani, achiziționat în 1888 de către sir Ernest
Alfred Thompson Wallis Budge pentru British Museum, unde se
află și în prezent. Între 1894 și 1924, faimosul egiptolog britanic
a fost curator al Departamentului de antichități egiptene și
asiriene al Muzeului Britanic. Extras din Egipt printr-o adevărată
acțiune de contrabandă, papirusul a fost tăiat de Wallis Budge
în 37 de bucăți, ceea ce a dus la o deteriorare a integrității aces-
tuia. În 1895, egiptologul britanic publică propria traducere a
„Cărții egiptene a morților”, lucrare de referință în domeniu.

Descoperit într-un mormânt de lângă Teba (actualul Luxor),
datând din perioada dinastiei a XIX-a (aprox. 1275 î. Hr.), pa-
pirusul îi aparținea lui Ani, „supraveghetor al dublului grânar al
stăpânului din Tawer”, cancelar al veniturilor ecleziastice din Teba
și Abydos. Impresionanta scriere măsoară 23,5 m în lungime,
conținând peste 60 de capitole de formule magice și descântece.
Cea mai mare parte a textului este scrisă cu cerneală neagră (de-
rivată din cărbune), doar începutul formulelor și indicațiile către
decedat fiind consemnate cu cerneală roșie (din ocru); se pare
că textul a fost scris de trei scribi, folosindu-se hieroglife cursive.

Partea textuală este însoțită de o bogată imagistică, ce în-
fățișează stagiile călătoriei postume: în debut, Ani și soția sa,
Tutu, își arată devoțiunea către zeul solar Ra și zeul Osiris,
stăpânul lumii de apoi; ulterior, sunt înfățișate ritualurile majore:
„cântărirea inimii” și„deschiderea gurii”. Ne este prezentată pro-
cesiunea funerară a lui Ani, precum și plasarea mumiei sale în
mormânt, urmată de întâlnirea cu diverșii zei ai panteonului,
provocările și pericolele pe care trebuie să le înfrunte în Duat -
lumea subterană, lumea de apoi.

Papirusul este cel mai vechi suport pentru scriere, din istoria
Egiptului și a omenirii, datând din timpul Dinastiei I (3050 - 2890
î.Hr.). Este confecționat din planta de cyperus papyrus, o specie
abundentă pe malurile Nilului. Stratul exterior, verde, este înde-
părtat, iar interiorul, alb și flexibil, este tăiat în fâșii lungi. Câteva

zile, acestea sunt păstrate în apă, timp în care depun un reziduu
lipicios. Apoi, fâșiile se așează una lângă alta, într-un prim strat,
cel de-al doilea fiind așezat deasupra, la un unghi de 90°, aces-
tea fiind presate puternic între două plăci de lemn, pentru a elim-
ina apa și a le asigura aderența. După uscare, foaia de papirus
era lustruită cu o piatră, pentru îndepărtarea imperfecțiunilor.
Dacă textul ce urma să fie înscris era de mare întindere, mai
multe foi erau lipite, pentru a asigura suportul necesar. Costul
unei foi de calitate era foarte ridicat, egiptenii asigurându-și, din
timp, resursele pentru achiziționare; înscrierea și pictarea foilor,
de către scribi, era mai puțin costisitoare, reutilizarea fiind o prac-
tică larg răspândită.

Textele funerare au fost folosite în Egiptul antic timp de
aproape 2000 de ani. Tradiția debutează în timpul Regatului
Vechi (2686 - 2181 î.Hr.), acest îndrumar pentru viața de apoi fiind
rezervat inițial doar faraonului. Cea mai veche formă cunoscută,
denumită„textele piramidelor”, a fost descoperită de egiptologul
francez Auguste Mariette, sub forma hieroglifelor înscrise pe
pereții camerei funerare din piramida de la Saqqara, aparținând
regelui Unas (2375 î.Hr.). Textul, alcătuit din 128 de imnuri, rugă-
ciuni și formule magice, era menit să-i asigure faraonului defunct
un loc alături de zei, în lumea de dincolo.

mirunA drăGHici
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Aceste formule catartice aveau drept scop purificarea su-
veranului și aducerea de ofrande adecvate zeilor, dar și prote-
jarea de dușmani sau animale de pradă. Eșafodajul ritualic este
construit pentru ca ascensiunea celestă a faraonului să fie un
succes: călătoria debutează cu prezentarea călăuzei din lumea
de apoi, urmată de sosirea regelui în împărăția lui Osiris, prilej
de a-și lua locul alături de zei și astre, pentru a-și continua dom-
nia, în această formă, deificată. Deși textele piramidelor valori-
fică materialul ritualic din perioada predinastică, toate inscrip-
țiile Regatului Vechi poartă amprenta dogmatică a școlii teo-
logice din Heliopolis, care îl consacră pe Ra drept zeitate
supremă, ceea ce face ca și faraonul defunct să asume o
ipostază solară, la trecerea în Duat.

Gradual, exclusivitatea textelor funerare pălește: ca urmare a
declinului autorității absolute a faraonului, pe timpul lui Pepi al
II-lea, soțiile faraonului capătă dreptul de a le folosi, apoi și marii
dregători. Regatul Vechi se stinge, într-o perioadă de haos și
decadență.

Următoarea formă pe care o îmbracă îndrumarul funerar este
cea a „textelor sarcofagelor”, apărute în perioada Regatului de
Mijloc (2055 - 1650 î.Hr.), când sunt accesibile oricui și le permite.
Scrise în hieratică, pe partea interioară a sarcofagelor de lemn,
sunt preluate și prelucrate formule din perioada anterioară, la
care se adaugă multe compoziții noi, de obicei formulate la per-
soana I singular. Ca element original, aceste„cuvinte de putere”
au drept scop transfigurarea decedatului care, în funcție de
nevoie, își poate asuma chipul și alcătuirea oricărui om sau ani-
mal, pentru a se bucura, în continuare, de plăcerile vieții. Odată
cu adoptarea formei antropomorfe a sarcofagului, textul funerar
este scris pe un sul de papirus plasat în interiorul coșciugului sau
chiar în cutele bandajelor care înfășoară mumia.

În timpul Regatului Nou (1550 - 1069 î.Hr.),„Cartea egipteană
a morților” este configurată în formele sale cele mai cunoscute,
valorificând experiența artistică și teologică acumulată în pe-
rioadele precedente. Produsele epocii sunt influențate de eveni-
mentele istorice, de peisajul egiptean cu a sa coordonată majoră
- Nilul, precum și de preocupările sociale ale vieții de zi cu zi, ce
se dorea continuată, într-o formă idealizată, dincolo de pragul
efemer al morții.

Potrivit credințelor egiptene, făptura omenească constituia
un conglomerat de elemente precum trupul fizic (khat), în care
inima (ib) este sediul rațiunii și al conștiinței morale iar numele
(ren) conține întreaga individualitate a persoanei, fiind esențial
pentru continuitatea existențială în lumea de apoi. Cele mai im-
portante elemente sunt însă forța vitală, de natură spirituală, nu-
mită ka, celebrul Dublu, cel care rămâne în mormânt, fiind
susținut cu ajutorul ofrandelor aduse mortului și sufletul - ba,
care, pe timpul zilei, putea vizita lumea celor vii, pentru a se reîn-
toarce la mormânt odată cu apusul. Ba este înfățișat sub forma
unei păsări cu cap uman, având chipul decedatului.

Odată terminat procesul de mumificare și procesiunea fu-
nerară, defunctul își începea călătoria prin Duat, ținutul„dinspre
soare-apune”, al celor morți, aflat sub stăpânirea lui Osiris, zeul cu
piele verde, considerat întemeietor mitic și prim faraon al Egip-
tului. Două ceremonii, extrem de importante, sunt cele prin care
trece sufletul:„cântărirea inimii”și„deschiderea gurii”. Prima din-
tre ele ne relevă însăși esența cultului funerar egiptean, faptul
că, dincolo de ceea ce am putea numi superstiție, se află o jude-
cată de valoare autentică: faptele decedatului sunt cântărite de
judecătorii divini, în frunte cu Anubis, moralitatea și virtuțile pe
care le-a practicat în viață fiind singurele care puteau face ca bal-
anța maat, a adevărului și dreptății, să-i fie favorabilă. Așadar,
toate acele formule, vrăji și descântece nu au decât un rol se-
cundar, de a asigura comunicarea în planul existenței postume,
nicidecum de a garanta obținerea nemuririi și intrarea în Câmpi-
ile Păcii. În acest stadiu se desfășoară faimoasa confesiune neg-
ativă, în care decedatul neagă săvârșirea păcatelor, înșirând toate
acele transgresiuni, cu vorba sau fapta, pe care nu le-a săvârșit,
de-a lungul vieții sale: „N-am săvârșit nicicând vreo nedreptate
față de oameni; nu i-am chinuit. În locul adevărului n-am pus
ceea ce a fost neadevărat.”Rezultatul confesiunii este consemnat
de zeul Thot, patronul artelor civilizaționale și al magiei. Dacă cei
42 de zei judecători îl considerau merituos, defunctul își con-
tinua călătoria, iar dacă nu, monstrul Ammit „Devoratorul” avea
parte de un festin.

Cea de-a doua ceremonie este săvârșită de un preot și pre-
supune atingerea feței mumiei, cu diferite instrumente ritualice,
pentru deschiderea gurii, ochilor, nărilor și urechilor, astfel încât
răposatul să-și recapete funcțiile simțurilor. Deschiderea gurii era
esențială, căci numai așa se puteau recita formulele magice și
rugăciunile, se puteau chema zeii pe nume și se răspundea în-
trebărilor acestora. Dacă toate aceste etape ritualice erau corect
îndeplinite, sufletul decedatului devenea akh - spirit sfințit,
binecuvântat, ce-și redobândea forma trupească umană, ală-
turându-se zeilor Osiris și Ra.

Descifrarea tainelor morții, depășirea cu succes a pragului
ultim au făcut parte dintre obiectivele școlilor inițiatice ale mis-
teriilor egiptene. În mod pregnant în textele funerare, dar nu
numai, se observă unul dintre conceptele fundamentale ale spir-
itualității egiptene, cel numit heka. Aceasta este vitalitatea mag-
ică care impregnează orice formă de existență, încă din prima
clipă a creației lui Ra și continuată zi de zi, răsărit de răsărit. Pen-
tru egiptenii antici, cel mai important vector al heka o constituia
rostirea, logosul fiind instrumentalizat ca putere generatoare sau
distructivă (sună cunoscut, nu-i așa?) Cuvântul rostit și actul
magic se află într-o legătură intimă, combinate în heka; trăind
într-un univers ce părea plin de pericole din surse nevăzute,
folosirea magiei permitea oricui a prospera, a se apăra sau a
ataca sursele acestor primejdii. Cu ajutorul ei, chiar și voința
zeilor putea fi influențată.
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Pentru omul modern, credințele egiptenilor antici pot părea
greu de înțeles și acceptat, existând și păreri conform cărora
aceștia sufereau de un fel de psihoză colectivă, bazată pe o formă
de fascinație maladivă față de moarte. Personal, găsesc profund
insultătoare o asemenea poziție, exprimată la adresa civilizației
care ne-a lăsat piramidele și Karnak-ul, Abu Simbel-ul și Philae, ca
să numesc doar câteva dintre giuvaerurile acestei culturi. Poate
ar trebui amintit că speranța de viață în Egiptul antic era de
aproximativ 40 de ani, o viață scurtă, pe care locuitorii țării Khem
o iubeau mult - dovadă sunt nenumăratele scene pictate cu
banchete, în care tineri bărbați și femei beau bere, cântă și
dansează (din nou, sună cunoscut, nu-i așa?), își alintă copii, pes-
cuiesc sau vânează. Reînvierea într-o dimensiune spirituală, dar
asemănătoare cu cea terestră, este dovada tocmai a venerației,
respectului și dragostei pentru viață, darul suprem al zeilor; viața
și moartea sunt cele două fețe ale unei existențe complete,
desăvârșite în contopirea cu divinitatea.

Amprenta culturală a Egiptului antic, de o unicitate (unii ar
spune și stranietate) extremă, se regăsește în multe ipostaze ale
lumii moderne. Începutul fascinației apare după expediția lui
Napoleon în Egipt, urmată de perioada egiptologiei clasice (sec.
XIX - începutul sec. XX), cea mai bogată în descoperiri, culminând
cu activitatea lui Howard Carter și Pierre Montet. Marile capitale
europene se mândresc cu obeliscurile aduse din Egipt și muzee
de prestigiu ale lumii găzduiesc neprețuite colecții de artefacte
egiptene.

Cât despre idealul egiptean al frumuseții și cochetăriei fe-mi-
nine, cu siluete suple, în veșminte vaporoase, mereu parfumate și
machiate impecabil... sună cunoscut, nu-i așa? Estetica modernă
datorează enorm artei egiptene, de la care a învățat spiritualizarea
formei și abstractizarea concretului - amintesc doar curente artis-
tice precum Egyptian Revival și Art Deco care, prin forme geo-
metrizate și minimaliste, adoptă formalismul luxuriant al epocii
faraonilor. Poate cea mai spectaculoasă influență o aflăm în
creația arhitectului Ieoh Ming Pei, prin amplasarea unei piramide
de sticlă la intrarea în Muzeul Louvre, din Paris, aceasta devenind
un adevărat simbol modern al Orașului Luminilor.

În scurtele lor treceri prin lume, egiptenii au clădit continuu,
iar de truda mâinilor și minților acestora ne minunăm și astăzi,
milenii mai târziu; poate că aceasta este, cu adevărat, forma de
nemurire pe care au aflat-o. Cu întreaga sinceritate, mă declar
egiptomaniacă - știu că, oricât aș studia această civilizație, de
oricâte ori aș vizita templele și deșertul țării Khem, niciodată nu-i
voi cunoaște, în întregime, fascinantele taine și înțelesuri; vre-
mea în care vălurile ce acoperă sanctuarul lui Isis se vor ridica,
este încă departe.

���

S-a decernat Premiul Național„Lucian Blaga“ – Opera
omnia pentru anul 2021. În anul 2020 decernarea nu
a avut loc din cauza restricțiilor ocazionate de pan-

demie. Din acest motiv, cea de-a cincea ediție, 2021, este în re-
alitate cea de-a patra.

Ca și la edițiile precedente care s-au desfășurat, decernarea
premiului a avut loc la la Lancrăm, la Centrul Cultural „Lucian
Blaga“. Gala de anul acesta s-a ținut la data de 11 iulie, în aer
liber și respectându-se măsurile de distanțare legale, în curteai
casei în care s-a născut poetul.

Despre organizarea, semnificațiile și istoricul premiului au
vorbit Cornel Nistea (președintele Filialei Alba-Hunedoara a
Uniunii Scriitorilor din România), Ion Dumitrel (președintele
Consiliului Județean Alba) și Răzvan Voncu (președintele juriu-
lui).

A urmat gala de poezie, în care poeții nominalizați la pre-
miu – Gabriel Chifu, Vasile Dan, Ioan Moldovan, Ion Mureșan,
Ioan Es. Pop și Liviu Ioan Stoiciu – au citit din creațiile lor, în fața
unui public numeros, în rândurile căruia se afla și un grup de
tineri poeți participanți la Festivalul „Lucian Blaga“. În contin-
uare, a fost decernat Premiul Național pentru Poezie „Lucian
Blaga“, ediția 2021.

Juriul, în componența Gabriel Coșoveanu, Dan Cristea,
Daniel Cristea-Enache, Horia Gârbea, Irina Petraş, Vasile Spiri-
don și Răzvan Voncu (președinte), a decis ca laureatul acestei
ediții să fie poetul Ion Mureșan. Premiul i-a fost decernat de
către Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, iar
criticul Irina Petraș a rostit cuvenita laudatio.

Manifestarea a fost organizată de Consiliul Județean Alba,
Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Biblioteca
Județeană„Lucian Blaga“ Alba, Uniunea Scriitorilor din Româ-
nia, Filiala Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România și
Centrul Cultural„Lucian Blaga“ din Sebeș.

Laureații edițiilor anterioare au fost Adrian Popescu (2017),
Emil Brumaru (2018) și Ana Blandiana (2019).

Premiul Na\ional de
Poezie „Lucian Blaga”
2021 - Ion Mure§an
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SoniA elvireAnu

Ioan Mateiciuc debutează într-un
volum colectiv în 2010: Antologia vi-
novatelor plăceri. În 2012 publică

volumul de poeme open de dor, distins cu
Premiul pentru Debut al Societății Poeților
Bucovineni.

Lectura cărții îmi sugerase o lirică post-
modernistă prin perspectiva poetică mo-
zaicală, coborârea în cotidian, melanjul
lingvistic. Dominanta volumului e erosul,
sub măştile multiple ale Evei, evocat prin
reiterarea unor motive biblice în manieră
personală, alături de socialul meschin ce in-
cită la reflecție. O lirică a nostalgiei iubirii
autentice, o formulă lirico-reflexivă gravă,
un joc de imagini poetice inedite, împletiri
abile între metaforă, sugestie, narativ, iată
ce propunea cititorului Ioan Mateiciuc
acum zece ani.

Anchilopoetica (Alexandria Publishing
House, 2020) e ancorată mai profund în sia-
jul postmodernist prin fragmentarismul
viziunii, percepția mozaicală a realității, fo-
calizarea pe cotidianul frust, cu melanjul lui
de limbaje. Poemele își pierd polul liric, fa-
vorizând reflecția asupra socialului an-
chilozant, distructiv, anunțând prin titlu o
artă osificată, în rezonanță cu postumanis-
mul, concept prezent în chiar textul poetic,
osificarea fiind percepută ca deformare a
naturalului: mirosul deformării împotriva na-
turii; nuduri de hârtie așezate peste nuduri de
carne/ hrănesc nuduri de copii.

De o extremă luciditate, viziunea poe-
tului pune cititorul în fața unei lumi fără
repere, obiectuală, uniformizată, sufocată
de artificialitate, îndepărtată de esența
umană, încorsetată de mediul virtual, de
falsa cultură a link-urilor, rețelelor de so-
cializare, conectării globale și manipulării :
câteodată/ ne conectăm la o infinitate de
rețele fără firewall, oglinda în care îmi refac
chipul/ repetitiv repetitiv ca o jucărie cu cheie.

Conștient de derapaj, de riscul distru-
gerii Creației în jocul periculos al substituirii
naturalului cu artificialul, a golirii de conți-
nut uman în favoarea formei postumane,
eul poetic se distanțează de lume pentru a
putea reflecta asupra prezentului/ viitoru-
lui. Se produce astfel o„răsturnare în sine“,
o inițiere în propria interioritate, anunțată
încă din primul vers. Poetul descoperă
echilibrul fragil dintre om-lume, pericolul

ruperii acestuia și degenerării, a invaziei
răului până la nerecunoașterea umanului,
căderii definitive și prefacerii omului în
obiect: astăzi ne vom costuma în oameni/
poate nu ne va recunoaște nimeni.

Conștientizarea degradării realității, in-
voluției spirituale, avansării lumii spre
golirea de uman îi provoacă o stare de dis-
confort psihic și mental, anunțat de înc-
etarea cântecului, armoniei, artei autentice:
îmi cânți ceva ce nu îmi sună nicicum. Un
lexic al bolii induce ideea de lume în metas-
tază, subjugată de un simulator de vicii:
lebedele negre au început deja/ să rescrie par-
titura metastazelor multicolore, perfuziile
aburite pulsează ca un organ vital cu cifru,
păpuși în depresie, nuduri scheletice. Viața e
un malaxor, un scenariu repetitiv, mecanic,
omul, un obiect, o mască în prăpăstiile in-
dustriale ale malaxorului. Deși asfixiat de re-
alitate, poetul e deasupra ei, încă în lumină,
nu în tenebrele ei. Are încă memoria unui
trecut nostalgic, amintirea a ceva ce nu mai
există : îmi amintesc cum oamenii creșteau
frumos/ fiecare pe oasele lui. Conștientizează
pericolul evoluției omenirii spre un viitor al
extincției umane, pe care îl refuză, încă mai
crede în forța luminii (iubire, spirit) ce poa-
te învinge răul: gândesc că vom pune mâi-
nile amândouă împotriva sorții/ vom ține în
loc toate măruntaiele dinăuntru virusate,
gândesc că vom apuca să dăm forward vieții
îmbrățișați.

Prezentul e lumea osificată, sortită să
piară din cauza inconștienței sale într-un vi-
itor cu gust de arsenic“: ce lume veche roșie/
ca o membrană plutind deasupra cadavrelor
indexate, nu realizăm că râsul nostru e îm-
potriva copiilor copiilor noștri.

Întregul volum e traversat de o pre-
zență feminină enigmatică, omniprezentă,
marla. Aceasta însoțește, veghează, călău-
zește, păzește, apără, ține treaz spiritul po-
etului, nu îl lasă să fie înghițit de fantoșele
și artificialitatea unui prezent răsturnat din
matca firescului. Marla ar putea fi metafora
vieții în multiplele sale aspecte: marla ne
mângâie repetitiv să ne învețe/ că postu-
manismul e cel/ care mimează/ acompaniat
de un saz dezacordat; o mimare a vieții, o
cădere în artificial, cu riscul alunecării în
inuman: vom luneca fără întoarcere cu pi-
cioarele moi/ nimic nu va răspunde strigătu-

lui nostru/ nimeni nu va înțelege direcția în
care pulsăm/ vom sta luminați de farurile
unui mustang/ nimic nu va răspunde sân-
gelui nostru codat/ nimeni nu va controla
degradarea“; noi vom amuți în paradoxuri de
plastic. Dar și duhul poetic, observator, gar-
dian, protector, salvator în degringolada
lumii. Privirea poetului se identifică cu a
marlei, poate vedea prin ochiul interior al
cunoașterii și judeca: pe retina marlei așez
privirea mea și stăm/ împreună în aceeași
formulă chimică. Marla, cu chipuri și voci
multiple, poate fi o ipostaziere a animei po-
etului, a sufletului, care simte convulsiile
destructurării: realizez că există vocile diver-
gente ale marlei/ care indică fiecare fibră
scurtcircuitată. Ea alertează împotriva deza-
strului, trezește din indiferență, sensibilă la
suferință, e deasupra realității materiale, o
prezența invizibilă, imaterială a spiritului.

Poemele sunt scurte, fără titlu, despăr-
țite de asterix, un fel de pauză în curgerea
lor eminamente reflexivă, deposedate de
lirism, cu discrete trimiteri intertextuale
spre arta autentică. Nici n-ar putea fi altfel,
ele rezonează cu lumea mecanică, fără psi-
hic a fantoșelor ce substituie omul în post-
umanism. Metaforele sunt rare, ca un fragil
fir nostalgic al trecutului în agonia prezen-
tului.

În paralel cu poemele propriu-zise se
constituie un alt text, din versuri tăiate,
puse între paranteze, dar nu eliminate. Ele
ne apar ca raționamente concluzive asupra
prezentului/ viitorului. Tăierea și menține-
rea lor ar putea fi interpretată ca atențio-
nare asupra răului invaziv și totodată ca
dorință de a-l reduce la o paranteză a vieții.

Poemele sunt ilustrate grafic de Ioniță
Benea, ceea ce permite o dublă lectură, a
textului și imaginii. Figurile umane, de-
scompuse în maniera lui Picasso, redau
aceeași idee de fantoșă evocată în versuri
și par marcate de morbul unei tristeți ire-
mediabile. Expresia ochilor, creionați din
două linii și punctul-pupilă, e omnipre-
zentă în decor și frapantă, de-o luciditate
metalică. Un ochi e clarvăzător peste lume,
celălalt suferă din cauza agoniei. Liniile ce
schițează buzele sunt la fel de expresive.
Grafica lui Ioniță Benea rezonează cu ver-
surile lui Mateiciuc.

Anchilopoetica lui Ioan Mateiciuc
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Ceea ce n-au înțeles (cu rare excepții) traducătorii români
este că onomastica unei bune părți a personajelor shakespea-
riene comice are funcție de caracteri- zare. Exact ca în comediile
lui Alecsandri sau Caragiale. Netradus, numele personajului își
pierde această funcție. Mai e nevoie să amintim aici că Tipă-
tescu, Cațavencu, Brânzovenescu și Farfuridi sunt caracterizați și
onomastic? Sau, dacă au înțeles acest lucru, traducătorii noștri
nu s-au grăbit să-și împărtășească cunoștințele nici oamenilor
de teatru, nici publicului larg.

După cum arată și titlul acestui capitol, mă refer exclusiv la
numele unor personaje comice. Shakespeare, ca inventator al
psihologiei abisale, a creat personaje complexe, în care albul și
negrul se amestecă, etichetările „pozitiv” și „negativ” nemai-
avându-și, cel mai adesea, rostul. Personajele lui sunt până
într-atât de complexe, încât Harold Bloom a ajuns să le nu-
mească „artiști stăpâni pe soarta lor”, a căror viață continuă și
dincolo de scenă. Shakespeare și-a caracterizat onomastic doar
unele personaje comice – iar acestea apar exclusiv în comediile
sale romantice. Din păcate, caracterizarea onomastică avea să
devină un manierism la Ben Jonson, prietenul și rivalul Bardului.
Jonson a deplasat accentul dinspre comedia cu elemente fan-
tastice (ca în Vis de-o noapte-n miezul verii și Furtuna) sau comi-
cul de situație (ca în Comedia erorilor, Cum vă place, A două-
sprezecea noapte) spre comedia de moravuri populată de per-
sonaje monocrome, reprezentante schematice ale unor tipuri
umane, fiind adeptul personajului dramatic conturat pe baza
teoriei umorilor și a corespondenței dintre acestea și tempera-
ment, fapt confirmat până și de titlul comediilor sale Every Man
in His Humour (Fiecare cu toana lui) și Every Man out of His Hu-
mour (Fiecare fără toana lui). La Jonson, nu unele, ci toate perso-
najele sunt înzestrate cu nume care vorbesc de la sine despre
caracterul lor. Câteva piese îmbracă chiar forma fabulei, numele
italiene sau italienizate din Volpone, de pildă (Volpone, Mosca,
Corvino, Corbaccio), purtându-ne de-a dreptul într-o grădină
zoologică – de fapt, un travesti al „junglei” citadine din Londra
anilor 1600–1615. Shakes- peare însuși recurge la forme italie-
nizate de caracterizare onomastică în cazul lui Benvolio din
Romeo și Julieta și al lui Malvolio din A douăsprezecea noapte.

Cum, întâmplător, Jonson și-a câștigat statutul de dictator
literar al epocii în care a trăit, concepțiile lui artistice aveau să
se impună pe termen lung, fiind preluate atât de unii autori con-
temporani (precum John Marston și Philip Massinger), cât și de
generația următoare de dramaturgi, care a activat până la în-
chiderea teatrelor de către puritani, în septembrie 1642 (James
Shirley, William Davenant, Richard Brome). În epoca Restaura-
ției, după 1660, teatrul englez se diluează ca substanță și forță

artistică. Predomină tragedia eroică scrisă în distihuri, după mo-
delul franțuzesc, și comedia de moravuri – pendulând între vul-
gar și obscen – populată de soții credule, bărbați încornorați,
șmecherași unși cu toate alifiile, nătărăi, avari, obsedați sexuali,
excentrici, cu toții reduși la caricaturi grosiere ale umanului creat
anterior de Shakespeare. Comedia acestei perioade istorice
aruncă în derizoriu caracterizarea onomastică, intriga devine
previzibilă, acțiunea reducându-se mai de fiecare dată la com-
plicațiile unui triunghi amoros, condimentate cu qui pro quo-uri
și imbroglio-uri ce anticipează teatrul bulevardier francez al se-
colului al XIX-lea. Personajele se împart din nou în„bune”și„rele”,
ca în piesele-moralități ale Evului Mediu, unde virtuțile și viciile
se înfruntă în așa-numita psychomachia, bătălia pentru sufletele
muritorilor. Avem aici și o posibilă explicație a succesului pos-
tum al teatrului shakespearian, care a supraviețuit unei mode
artistice decadente, sortite să sfârșească într-o fundătură.

În octombrie 2010, la Teatrul Metropolis din București, Ale-
xandru Tocilescu începea repetițiile la Nevestele vesele din Wind-
sor, un remake al mai vechiului său succes de la Teatrul Tinere-
tului din Piatra Neamț. Cum la data aceea tocmai terminam, îm-
preună cu fiica mea, Adriana, retraducerea Nevestelor, i-am pro-
pus lui Toca să folosească noua noastră versiune. Mi-a răspuns
că nu poate face asta, deoarece spectacolul are pasaje cântate
pe muzica lui Nicu Alifantis. N-am mai stăruit, nu avea niciun
rost să-mi pledez cauza susținând că, de fapt, și Vlaicu Bârna, și
noii traducători scriseseră pasajele în versuri la aceiași parametri
prozodici, în pentametri iambici. Am încercat să-l conving pe
marele nostru regizor să traducă măcar numele personajelor co-
mice. Replica lui a fost: „Ce vrei, să ne întoarcem la pașoptiști?”
Cu tot respectul pe care i l-am purtat dintotdeauna, n-am putut
să-mi însușesc opinia lui.

Și mi-am pus o lungă serie de întrebări, cum ar fi: Ce caută
personajul Pinch (nume neaoș englezesc) într-o comedie cu su-
biect antic și acțiunea plasată în Efes? Ce caută englezul Andrew
Aguecheek în Iliria italienilor Orsino, Malvolio, Antonio și Feste?
Ce caută servitorii Launce și Speed, alți englezi neaoși, judecând
după numele lor, într-o comedie cu acțiunea plasată în Verona
și Milano? Sau: ce caută doi polițai numiți Dogberry și Verges
într-o comedie „siciliană”, alături de Leonato, Hero, Claudio și
Beatrice? Dar și mai grav: ce pricepe spectatorul român sau cel
de aiurea dacă aceste nume, deloc întâmplătoare, nu sunt tra-
duse în beneficiul publicului? (...)

Prima încercare de a da un răspuns la întrebările de mai sus
mi-a fost prilejuită de traducerea comediei A douăsprezecea
noapte. Am arătat, într-o notă de traducător, că printre italienii
Antonio, Fabian, Malvolio, Curio, Orsino etc., ne trezim cu doi

Traducerea numelor comice
din teatrul shakespearian

(fragment din volumul Un Shakespeare pentru mileniul trei: istoria unei ediții,
în curs de apariție la Editura Tacus Arte)

GeorGe volceAnov



www.revistaneuma.ro
Traduceri 80

Nr. 7-8 (45-46) � 2021

nobili parcă teleportaţi din Anglia: Sir Toby Belch şi Sir Andrew
Aguecheek. Ce să caute doi englezi precedaţi de titlul de „Sir”
într-o poveste italiană, cu atât mai mult cu cât unul dintre ei
este unchiul contesei Olivia? Ángel Luis Pujante a tradus aceste
nume hispanizându-le complet: Don Tobías Regüeldo şi Don
Andrés de Carapálida; Valeri Petrov le-a tradus şi el pe înţelesul
publicului bulgar, drept Sir Toby Hluts şi Sir Andrew Cikcirik.

Mi-am asumat şi eu gestul de a afla echivalenţe acestor
nume comice în limba română: Belch este traductibil prin „a
râgâi” sau „râgâit”, iar Aguecheek poate fi tradus prin „faţă as-
cuţită”,„faţă palidă”(variantă inutilizabilă aici, această sintagmă
trimiţând la romanele lui Karl May cu piei roşii şi feţe palide) sau
„tremurici al feţei”, termenul englezesc sugerând că este vorba
de un fricos, un laş. Am oscilat între Râgâilă, Ragaelo, Râgu, pen-
tru a mă opri, în final, la numele„Hâc” în cazul lui Toby (nume ce
sugerează continua stare de ebrietate a acestui „cetăţean tur-
mentat” al teatrului shakespearian) şi „Moacă” în cazul lui An-
drew (devenit Andrea), sinonim cu „faţă”, cu conotaţii comice
(ca în„a o lua la moacă”, adică a mânca bătaie). De asemenea, în
locul titlului de „Sir”, am folosit pe tot parcursul traducerii, în
mod consecvent, apelativul italian „Signor” (care apare de câ-
teva ori şi în textul original). (...)

Traducerea onomasticii cu funcție de caracterizare a perso-
najelor a devenit parte integrantă a strategiei adoptate de toți
traducătorii angajați în proiectul„Un Shakespeare pentru mile-
niul trei.” Lucia Verona le dă lui Launce și Speed numele de
Lance și Rapidu’. Dialogul capătă un plus de umor când servi-
torul este strigat de stăpân: „Hai, Rapidu’”. La fel, Dogberry și
Verges sunt redenumiți, prin traducere literală, tot de către L.
Verona, Coarnă și Aguridă. Comportamentul le este în deplină
consonanță cu numele. Lucia Verona și Horia Gârbea au tradus
și numele comice din Zadarnicele chinuri ale dragostei: Costard
este, pe înțelesul tuturor, Tărtăcuță, polițaiul Dull – Tocitu, iar
pajul Moth – Scamă. În cazul din urmă, atrag atenția asupra fap-
tului că moth este un false friend, căci la Shakespeare el nu în-
seamnă „molie” sau „fluture de seară”, ci o „particulă infimă”...
Deși, în spectacolul regizat la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra
(2019), Andrei Șerban n-a fost folosit acest nume, distribuirea
actriței Adela Bengescu în rolul pajului delicat, fericită opțiune,
parcă a venit în întâmpinarea dorinței autorului.

(...)
Doll Tearsheet (Pușa Rupetot) din Henric al IV-lea, Partea a

doua (trad. de Lucia Verona), ca și lunga listă de recruți a lui Fal-
staff, din aceeași piesă: Ralph Ruginitu, Simon Umbră, Thomas
Neg, Francis Firavu și Peter Tăuraș – toți aceștia îi prilejuiesc lui
Falstaff calambururi și replici paradoxale, de un umor savuros.
Iată câteva comentarii la adresa lor: lui Ruginitu îi spune „Ei, e
timpul să fii folosit”; despre Simon Umbră afirmă „chiar mi-ar
prinde bine să șed la umbra lui” și e „umbra tatălui său”; Tho-
mas Neg este „un neg prăpădit”, iar despre Francis Firavu pre-
supune că va fi„brav ca o porumbiță furioasă ori precum cel mai
neînfricat șoricel”; în fine, pe Peter Tăuraș îl admonestează,
„cum, ai început cu mugetele înainte să te-nsemne?” (III, 2).

În aceeași scenă, judecătorul Pospai îi amintește lui Falstaff
de o ispravă din tinerețea lor:„Ah, Sir John, ți-amintești când am
petrecut toată noaptea la Moara de vânt, tractirul ăla din
Câmpu’ Sf. Gheorghe?” În traducerea autocenzurată a lui Leon
Levițchi, întrebarea judecătorului suna mult mai... inocent: „Sir
John, îți aduci aminte cum am petrecut o noapte întreagă într-o
moară de vânt pe câmpul Saint George?” Ce-i drept, în ediția
Univers, toponimul este însoțit de o notă de final ce restabilește,

pe ocolite, sensul originalului: „Parte a Londrei, în sudul Tami-
sei, nu departe de cartierul Southwark, cunoscut în acea vreme
pentru casele sale de toleranță”. Iar atunci când Pospai, evocând
„noaptea de pomină”, își amintește de„Jana Schimbdenoapte”,
o„frumușică”și o„bunăciune”(la Lucia Verona), versiunea lui Le-
vițchi se referă la „Jane Nightwork”, a cărei onomastică este în-
soțită de o altă notă de final: „Literal, nightwork înseamnă
munca de noapte.” Atunci când, în calitate de îngrijitor al celei
mai recente ediții Shakespeare, am optat pentru utilizarea no-
telor de subsol, am avut în minte edițiile anterioare, fie aproape
complet lipsite de paratext (E.S.P.L.A.), fie cu note de final arar
sau niciodată frecventate de cititori (Univers).

Într-o notă ce însoțește traducerea piesei Măsură pentru mă-
sură, am explicat încă o dată de ce am optat pentru traducerea
numelor proprii comice: N. Argintescu-Amza are meritul de a fi
introdus în versiunea sa câteva traduceri de nume comice, pre-
cum Cot-Lung (polițaiul) și Doamna Răscoapta (matroana de
bordel). Pentru polițaiul Elbow am preferat varianta Coteanu,
iar în cazul lui Mistress Overdone am optat pentru exact ce a
dorit să ne sugereze Shakespeare în piesa lui cea mai obscenă
din întregul canon – Doamna Răsfăcuta, nume derivat din ver-
bul „a face” (în engleză do), care are aceleași sensuri argotice și
în engleză, și în română:„1. a înșela 2. a avea un contact sexual,
a copula”, or doamna Overdone trecuse prin patul conjugal ală-
turi de nu mai puțin de nouă soți legitimi și ajunsese o epavă
într-o Vienă dedată desfrâului scăpat de sub control. Servitorul
ei este Pompei Buci (în engleză Pompey Bum, cu Bum tradus
Șale de către Argintescu-Amza și Thur de către Leon Levițchi), al
cărui nume ajunge subiect de discuție în schimbul de replici de
mai jos:

ESCALUS: Cum te cheamă? POMPEI: Pompei. ESCALUS: Și
mai cum? POMPEI: Buci, domnule. ESCALUS: Într-adevăr, la
tine predomină bucile, așa că, în sensul cel mai scârbos al cu-
vântului, tu ești Pompei cel Mare. (II, 1)

Citez un fragment dintr-un monolog al lui Pompei, care, în-
temnițat, îi recunoaște, printre deținuți, pe toți foștii clienți ai
bordelului unde o slujise pe doamna Răsfăcuta; dacă nu am tra-
duce aceste nume și le-am lăsa în limba engleză, asemenea lui
Leon Levițchi, tot comicul de limbaj pe care mizează autorul
s-ar evapora: POMPEI: (...) Apoi, mai e aici jupân Țopăilă, pârât
de jupân Brocart că nu i-a achitat patru costume din satin de
culoarea piersicii, drept pen’care îl acuză de cerșetorie. Mai sunt
aici și tinerii jupâni Barbugiu și Înjureanu, jupân Calpuzanu,
jupân Zgârciobu, duelistu’ cu spadă și pumnal, și jupân Chel-
bosu, ăl de l-a răpus pe umflatul de dom’ Budincă; și-ar mai fi
alde Năvală, lăncierul, și viteazul jupân Șnuru, marele călător,
bașca crâncenul Ulcică, ăl de i-a dat cep cu șuriu’ lui dom’ Băr-
dacă (...). (IV, 3)

În aceeași piesă, numele călăului Abhorson, trimite la ver-
bul to abhor („a se îngrozi”, „a-i fi silă / scârbă”), dar și la whore-
son („fiu de curvă”). Am oscilat între soluțiile Scârbeanu și
Aștoarfei și, în cele din urmă, am ales-o pe-a doua; în fine, nu-
mele simpaticului Spumă (în original Froth), clientul lui Pompei
Buci, sugerează caracterul său inconsistent, faptul că poate fi
manipulat și înșelat cu ușurință (când bea, se alege mai mult cu
spumă, cu gulerul, decât cu băutura propriu-zisă).
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Ampla monografie Românii din
Bistriţa. Studii, documente, mărturii
apărută la Editura Şcoala Arde-

leană, în seria Şcoala ardeleană de istorie, în
două volume, având ca autori pe Mircea
Gelu Buta şi Adrian Onofreiu, aduce, în pre-
mieră în faţa cititorilor,„mărginimea” Bistri-
ţei şi românimea bistriţeană. Despre istoria
românească de pe aceste locuri Ioan-Aurel
Pop, preşedintele Academiei Române, spu-
ne în prefaţă că a fost obturată multă vreme
de istoricii oficiali, „preocupaţi de spectac-
ular, de putere, de privilegiaţi şi chiar„ruşi-
naţi” de modestia „vieţii la ţară” sau de cea
din suburbii”. Iese la lumină prin această
carte o lume românească modestă, dar di-
namică şi creatoare de civilizaţie, o lume
discriminată, dar activă şi demnă, o lume
care a vieţuit, a supravieţuit de multe ori, în
timpuri de restrişte, dar care a şi convieţuit
cu saşii şi ungurii, conferind o marcă aparte
specificului nostru naţional. Mesajul auto-
rilor ne îndeamnă să ne întoarcem la rădă-
cin... să acumulăm energia necesară con-
struirii viitorului şi înaintării noastre „pe
şoseaua cea mare şi fără început”, cum ar fi
spus Liviu Rebreanu.

Înaine de a intra în analiza studiului, un
scurt portret al celor doi bistriţeni foarte
harnici în adunarea reperelor româneşti ale
judeţului Bistriţa-Năsăud. Mircea Gelu Buta,
medic primar în specialitatea Pediatrie, la
Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa, predă
disciplina Bioetică creştină la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii
„Babeş-Bolyai”Cluj-Napoca. Este iniţiatorul
„Seminarului Internaţional de Medicină şi
Teologie” de la Bistriţa, ajuns la a XVII-a
ediţie. Autor a 63 de volume de specialitate
şi beletristică, a publicat peste 300 de arti-
cole în diverse reviste din ţară şi străinătate.
Este membru al Uniunii Scriitorilor din Ro-
mania şi activează ca membru în numer-
oase asociaţii medicale şi culturale, din ţară
şi străinătate. Adrian Onofreiu este arhivist
la Serviciul Judeţean Bistriţa-Năsăud al
Arhivelor Naţionale. Autor de lucrări privind
Revoluţia de la 1848-1849 în zona regi-
mentului grăniceresc năsăudean, istoria
Districtului Năsăud, evocarea personalităţii
primului istoriograf al„graniţei”năsăudene,
Nestor Şimon, realităţi statistice, econo-

mice, sociale, demografice, culturale, insti-
tuţii administrative, în arealul judeţului
Bistriţa- Năsăud.

Privite din unghiul etnologiei, cele două
cărţi surprind viaţa bistriţenilor în clipe de
sărbătoare, pe uliţa cea mare a hrubenilor,
amintind aici sărbătoarea de 23 aprilie,
când se umbla de Sângeorz cu omul verde.

Agricultura, cărăuşenia, creşterea ani-
malelor, arderea cărămizilor sunt câteva
dintre preocupările acestor oameni, în ma-
rea lor majoritate veniţi pe la 1900 de pe
satele din jur să caute de lucru. Aşa se face
că, odată cu ei, şi-au adus şi tradiţiile şi por-
tul pe care şi-l etalau mai ales în bisericuţa
veche de lemn, dar şi în spectacole, cum
este cel din 1892, al tinerimii plugarilor
români din Bistriţa.

Putem vorbi şi despre actulturaţie, adică
preluarea de către comunitate a ele-
mentelor de cultură a altor comunităţi, mai
concret multe dintre tradiţiile saşilor au fost
adoptate de români, dar şi invers, pentru că
interculturalitatea, atât în ce priveşte con-
tacul dintre cultura rurală şi urbană, dar şi
cea românească şi săsească au fost foarte
puternice la Bistriţa, aici unde nu doar că
lumea satului a fost adusă în mijlocul oraşu-
lui, ci şi o cultură superioară a fost aşezată
în Transilvania.

Încet, zonele periurbane, păstrătoare
ale acestor obiceiuri, au devenit, la rândul
lor, centre. În postmodernitate, aceste tra-
diţii au dispărut. Rolul cărţii este cu atât mai
important, aducând în actualitate povestea
străbunilor noştri.

Personalităţile ce au contribuit la istoria
ţării sunt şi ele legate de sat, având rădăcini
aici. Avocatul Victor Şioldea este de loc din
Mititei. Impresionează scrisoarea pe care i-
a trimis-o, încarcerat fiind la Dej şi ulterior la
Gherla, din închisoare, logodnicei:„Scumpa
mea Mărioara, am stat în dosul ferestruici
celulei și nu mi-am putut opri șiroaiele de
lacrimi. (…) De câte ori văd un colț de cer,
aud ceasul bătând în turn și văd un creștet
de deal, îmi dau seama că sunt în Bistrița,
unde-i Mărioara și puntea, același drum pe
care l-am trecut de atâtea ori” . În vara anu-
lui 1947, după eliberarea din închisoare,Vic-
tor Șioldea s-a căsătorit cu Maria Ursu și s-au
stabilit la Beclean.

Prefectul de la răscruce de vremuri, Şte-
fan I. Pop, este fiul părintelui Ioan Pop din
Mărişelu, prim-preotul Ioan Grigore Buta
vine din Şieu Măgheruş, medicul Leon Bâr-
san, activist pe tărâm social, politic şi cul-
tural, din Ruştior, avocatul Vasile Butta,
renumit politician din perioada interbelică,
vine din Şieu Măgheruş, primul primar
român al Bistriţei, Corneliu Mureşanu îşi are
rădăcinile în familia lui Andrei Mureşanu,
venită spre noi din Maramureş; primul rec-
tor al Academiei Teologice Ortodoxe din
Cluj, Andrei Buzduc, vine dintr-o familie de
protopopi de pe Valea Bârgăului; medicul
Andrei Monda, prieten cu Alexandru Odo-
bescu, este de la Bistriţa Bârgăului; avocatul
Gavril Tripon, fruntaş al Partidului Naţional
Român, vine de la Iclod; notarul Grigore
Ilieşiu, de la Floreşti şi lista poate continua.

Şi ce sfaturi dădeau părinţii pentru co-
piii lor, să îi ştie aşezaţi şi oameni în lume.
Mama lui Gavril Tripon, într-o Sfântă de
Paște: „Fiule, toți îmi spun, că înveți bine, te
porți bine la școală. Eu simt și știu, că deși
copil sărac, tu vei ieși cu ajutorul lui Dum-
nezeu, cu școala în capăt și vei ajunge între
învățații țării... Dar, unde nu-i credință, acolo
nu prea este nici noroc, că mila, nici lucru
bun... Făgăduiește că tu vei rămâne toată
viața credincios… Altcumva bine-i de tine,
să rămâi cu morăria tatălui tău, decât un
mare fără Dumnezeu!„. Om mare şi credin-
cios a ajuns prefectulul Gavril Tripon, care
în 26 mai 1949 primea pe Regele Ferdinand
I și Regina Maria, însoțiți de o mare suită de
miniștrii și generali în gara Bistrița. Cuvân-
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tul de mulțumire al Reginei Maria a fost
trimis telegrafic: „Adânc mişcată de căldu-
roasele dumneavoastră cuvinte, vă mulţu-
mesc din toată inima cum şi la toţi conce-
tăţenii dumneavoastră”.

Alături de sași, unguri, evrei, armeni
sosiți de-a lungul timpului pe aceste me-
leaguri, au trăit românii băștinași, cu loca-
litățile, numele, obiceiurile și cultura lor.
Despre etnia care a avut un rol hotărâtor în
Cetatea Bistriţei, autorii spun: „sașii nu au
trăit împreună cu autohtonii, ci s-au izolat,
crezând că așa își puteau menține identi-
tatea”. Pretutindeni în apropierea sașilor,
românii au susținut de-a lungul timpului o
grea luptă economică, pe care de multe ori
au pierdut-o. Credința în Dumnezeu, i-au
făcut însă să reziste și să se îmbărbăteze,
astfel că „încetul cu încetul au luat apucă-
turi bune și au ajuns în cele din urmă dea-
supra”. De la Brașov până la Bistrița puteau
fi întâlniți cei mai destoinici gospodari
români, care aveau vite de rasă bună, pomi
cu soiuri alese, vii bine îngrijite, oameni
voinici, hrăniți și întotdeauna curați. În
aceste zone, românul cumpăra pământurile
scoase la vânzare, fie bucată cu bucată, fie
moșii mai mari, pe care cei harnici le îm-
părțeau între dânșii. „Supărarea cea mai
mare a sașilor se datora pierderii influenței
asupra satelor românești de pe Șieu, Someș
și Valea Bârgăului, care prin militarizarea din
anul 1762, au ieșit de sub dominația magi-
stratului bistrițean”scrie în prefaţa cărţii.

Ziua de 21 noiembrie 1794, primul hra-
mul al noii bisericuţe a românilor din Hrube
e un succes pentru că s-a dezvoltat şi o
şcoală, dar şi un cimitir.„Familiile românilor
erau necăjite, asuprite, sărace. De biserică
nici nu putea fi vorba pentru că legile le in-
terziceau românilor să aibă biserică de pia-
tră cu turn.... Li s-a dat foc la case, fiind
împinşi în zona Năsăudului. Odată cu trans-
formarea oraşului în cetate închisă, să-
sească, stabilirea locuitorilor de altă etnie
intra muros a fost oprită cu severitate. Cu
toate încercările oaspeţilor de a impune o
altă denumire aşezării, mentalul colectiv a
păstrat şi a impus denumirea veche de
Bistriţa, derivată de la cuvântul româno-slav
- repede”. Începând din anul 1861, satele din
fosta zonă de graniță s-au constituit în Dis-
trictul Nasăudului, unitate teritorială în care
românii aveau reprezentanții lor în insti-
tuțiile administrative și judecătorești. Stu-
diul vorbeşte de perioada de după 1876, în
urma reorganizării administrative a Transil-
vaniei, prin care a fost creat Comitatul Bis-
trița-Năsăud, şi a început să se simtă în
Bistrița o viață românească mai vie. Ţăranii
bistriţeni (cărămidarii şi zidarii) încep să

cumpere case de la saşi şi după 1920 să
intre în cetate. În anul 1924, în cartierul
bistriţean Andrei Mureşanu locuiau peste
184 de familii româneşti.

Odată cu instalarea saşilor, românii au
ajuns spre periferie, până la transformarea
orașului în cetate închisă fiind doar un pas.
Populația românească retrasă din cetate s-
a așezat în partea de sus a orașului, pe malul
drept al râului Bistrița, aproape de podul
Jelnei, zonă care în vechime era cunoscută
sub numele de „Hrube”. Fiind o zonă de
vecinătate săsească, denumirea de„Hrube”
ne duce gândul la cuvântul german„Grube”,
care înseamnă„groapă”. De altfel, Podul Jel-
nei mai este cunoscut și astăzi sub numele
de „Podul hrubenilor”, iar strada principală
în jurul căreia s-au organizat gospodăriile,
actuala C-tin Roman Vivu, era numită
„Strada cea mare a Hrubelor”sau„Ulița cea
mare a brubenilor”. Locuitorii se cunoșteau
bine între ei, iar pentru individualizare se
foloseau porecle care defineau trăsătura
distinctivă legată de aspectul fizic, psihic, în-
demânări sau îndeletnicire (Oloiu, Mucea,
Pucu, Tunariu, Moroiu, Iepurele, Curcă).

Dintre obiceiurile străvechi păstrate am-
intim umblatul cu „omul verde” sau, cum
mai era cunoscut sub denumirea lui origi-
nal„mujucu”. Acesta se desfășura în fiecare
an la data de 23 aprilie, de sărbătoarea Sfân-
tului Mucenic Gheorghe cel purtător de
biruință. În ajunul acestui praznic, feciorii
din cartier mergeau în pădurea apropiată și
îmbrăcau pe unul dintre ei cu ramuri în-
verzite. Înspre ziuă, însoțiți de lăutari, aceș-
tia treceau de-a lungul străzilor, oprindu-se
în fața fiecărei gospodării, unde „mujucu”
executa un dans greoi și grotesc, în măsura
în care îi permiteau crengile legate de cor-
pul său. În acest timp, fetele din case îl udau
cu apă rece. În după-masa zilei respective,
atât tinerii, cât și bătrânii, îmbrăcați în haine
de sărbătoare, se adunau pe „râtul de sub
pădure”, unde începea petrecerea. Din banii
adunați cu „mujucu” se plăteau lăutarii”,
spun autorii cărţii. Acest obicei, care nu era
practicat nici de sași, nici de unguri, a fost
părăsit de români o dată cu introducerea
calendarului Gregorian, când în unii ani,
ziua de 23 aprilie coincidea cu Postul Paș-
telui, perioadă în care dansul și petrecerile
cădeau sub interdicția preceptelor reli-
gioase. Un alt obicei era „Armindenul”, cu
decorarea stâlpilor de la porțile de intrare a
gospodăriilor cu ramuri înverzite sau braz-
de de pământ cu iarbă verde. La românii din
Bistrița, acest obicei era practicat tot în ziua
de Sf. Gheorghe, în alte părți de Rusalii. Să
nu uităm de băncile de lemn din fața casei,
unde se punea ţara la cale

La începutul secolului al XX-lea, în ora-
șul Bistrița, exista o școală cu doi învățători,
o casă parohială corespunzătoare și o„Cas-
ină Română”, amenajată în clădirile din jurul
bisericii greco-catolice din Piața Rossmarkt.
„Aici se țineau repetițiile Reuniunii române
de cântări și se primeau publicațiile româ-
nești. Sub protecția intelectualilor și în spe-
cial a băncilor românești din zonă, mese-
riașii români bistrițeni, au început să-și dez-
volte afacerile, devenite, cu timpul, prof-
itabile” spune Gelu Buta. Printre oaspeţi îl
regăsim pe scriitorul Alexandru Odobescu,
ce venise în stațiune la Sângeorzul Român
la invitația amicului său, pedagogul Vasile
Grigore Borgovan. Entuziasmat de spiritul
românesc care domnea în comună, Alexan-
dru Odobescu i-a scris scrie soției:„am avut
parte de un spectacol extraordinar. După
cum ştii ieri a fost ziua de Sfântul Ilie, în care
sătenii nu organizează joc; iată de ce toți cei
aproape 3000 de locuitori din sat, în straie
de sărbătoare, s-au adunat la «Băi». Izvoa-
rele de apă minerală și clădirile destinate
Băilor se află pe un platou care domină
valea. (…) A fost ceva extraordinar, să vezi
atâția țărani români la un loc, așa de curați
și așa de cuviincioși, adunați pașnic într-un
spațiu atât de pitoresc”

Cartea surprinde şi prin cele două
imagini aşezate pe copertele celor două
volume, ambele prezentând portul popu-
lar, în prima fiind Maria Ilieşiu, împreună cu
fiicele ei într-un port de interferenţă dintre
zona Bistriţei şi a Bucovinei, familia fiind de
pe Bârgău, iar în cea de-a doua sunt elevii
căluşari ai Liceului„Alexandru Odobescu”, în
anul 1924. Este păcat că numele acestei
personalităţi marcante, nu se mai păstrează
pe frontispiciul niciunei instituţii din județ.

O poveste aparte ar putea-o constitui şi
clădirile în care au stat personalităţile mai
sus amintite şi care mai apoi au devenit
sedii de instituţii, amintind aici doar Palatul
Copiilor, casa Ceauşescu, acum galerie de
artă, sau restaurantul Coroniţa.

Autorii scriu cu documentele pe masă,
lucru de remarcat într-o perioadă în care
mulți exagerăm de multe ori privind istoria
Bistriței, fără a avea documente. Documen-
tele scrise și imaginile inedite provin din
arhive instituționale (Serviciul Județean
Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale, Ser-
viciul Județean Cluj al Arhivelor Naționale,
Arhiva Muzeului Grăniceresc Năsăudean),
precum și din colecțiile de familie ale bis-
trițenilor. Citind monografia pot să afirm că
avem rădăcini la Bistriţa şi înaintaşi de care
trebuie să fim mândri.
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Începând cu redifuzarea TV, ca serial, a filmului despre
împărăteasa Sisi, întrerupt la un moment dat, televiziunile
au derulat, într-o coordonare greu de apreciat dacă

deliberată sau nu, câteva seriale istorice. Două despre regalitatea
britanică. Tudorii (The Tudors), produs în colaborare de UK, USA,
Irlanda, filmat în Irlanda, între 2007 şi 2010, 38 episoade. Acți-
unea restrânsă la domnia lui Henry VIII. Complet neglijată
perioda lui Henry VII. Iar urmaşii lui Henry VIII la tron, apar ca
personaje. Apar şi toate cele 6 soţii, dintre care peronajul
Catheriene Howard (a cincea soţie) e cel mai conturat. Apar
episodic alte prsonaje de mare semnificaţie istorică, precum
Thomas More, cu accent pe perioada recluziunii şi a execuţiei.

Regele e jucat de Jonathan Rhys Meyers, un irlandez de vârtă
mijlocie, care nu s-a remarcat prin perormanţe răsunătoare. Rolul
îl construieşte conştiincios, dar acoperă prea puţin din miro-
bolanta figură istorică. Ce să mai zicem de evoluţia somatică a
acesteia din urmă. Nimic din celebrul portret semnat de Hans
Holbein. Deși pictorul de casă apare episodic. În special când
primeşte comanda portretului prinţesei protestante Anna de
Clèves, efemera cea de-a patra soţie a regelui. Interesant, actriţa
ce-o întruchipează, Joss Stone, altfel muziciană, nu e nici pe
departe aşa de neatrăgătoare precum o vede initial regele.

Dintre figurile emblematice care au gravitat în jurul lui Henry
VIII, o pondere relative redusă e cardinalul Wolsey. Care, dat fiind
că îşi asumase tratativele cu papa pentru aprobarea divorţului
de Caterina de Aragon, ar fi încăput mai mult în scenariu. Şi care,
tot ca personaj secundar, e jucat în vechiul lungmetraj Un om
pentru eteritate de Orson Welles. Şi aici, actorul e unul cu mare
suprafaţă, Sam Neill. Thomas More, jucat în acel film de Paul
Scofield, apare în 15 episoade. În special în perioada în care
refuză să recunoască primatul regelui în reforma bisericii.
Arhiepiscopul Thomas Cranmer apare în 10 episoade. În schimb
Thomas Cromwell, pe care, istoriceşte, regale îl poreclise în
batjocură dărăcitorul de lână, e în serial, o figură centrală. Pentru
a ilustra destinul omului pornit de jos, care se face necesar.
Pentru a cădea datorită insatisfacției regelui după ce o întâneşte
în direct pe Anna de Clèves. Actorul, James Frain, are persona-
litate şi oferă un personaj veridic.

Dintre inerentele licenţe istorice, cea mai fantezistă e sir
Reginald Pole. Cel care, în timpul regalităţii Mariei cea sânge-
roasă, trimis ca representant papal în Anglia, îi inspirase nefe-
ricitei regine oarece sentimente, păstrează în scenariu un rol din
care autentică e doar opţiunea catolică. În rest e un intrigant
picaresc, spion, agent, urmărit de agentul regelui şi niciodată
prins. De efect într-un serial, dar refuzat de puriştii care văd filme
doar ca ilustrări ale realităţii istorice. Personajul e interpretat
onest în spiritul scenariului, de Mark Hidreth.

Figuri interesante sunt ambasadorii celor doi monarhi
importanţi din Europa epocii. Cel al lui François I e jucat de un
actor care, în 1990, a fost protagonistul excelentului film cana-
dian Iisus din Montréal: Lothaire Bluteau. Mai accentuat, mai
reliefat ca personalitate e ambasadorul imperial, jucat de
Anthony Brophy. Care o cultivă consecvent pe lady Mary, fiica

primei regine, Caterina de Aragon, deci verişoara împăratului
Carol Quintul. Viitoarea regină fanatică e construită cu subtilitate.
De-ar fi fost cum o văd scenariştii şi cum o joacă Sarah Bulger,
istoria celei de-a două jumăţăţi a secolului ar fi fost, poate, alta.

Serialul se încheie cu un rege bolnav, cu grija succesiunii
fiului său crescut protestant.

Cum spuneam, Tudorii, care s-a redus la un singur rege din
cei șase, care au domnit în secolul XVI, a fost făcut între 2007 şi
2010. Victoria, care, prin definiţie, a avut-o în focar pe regina care
a dat numele unei epoci, a fost făcut între 2016 şi 2019. În 25 de
episode, grupate în trei sezoane, a relatat, cu un grad comparabil
de fidelitate istorică, doar o parte din cei 63 de ani de domnie.
Naraţiune se termină retezată, în 1851, imediat după marea
expoziţie de la Crystal Palace, realizată de Albert de Saxa Coburg,
prinţul consort al reginei.

Dincolo de calitatea şi rafinamentul britanic al ambelor
seriale (desi doza irlandeză e importantă), primul amănunt pe
care-l vezi când/dacă te apuci sa povesteşti despre ambele sunt
personajele urmaşilor imediaţi ai eroilor regali. Care au şarmul
copiilor. Nu te poţi opri să te gândeşti că micuţul Bertie va
moşteni tronul la 60 de ani şi va mai domni înca doar 9. Ca
Edward al VII-lea. Un rege care va pune bazele înţelegerii cu
duşmanul secular. În contrast cu bucălatul copil care va domni
doar 6 ani, ca Edward al VI-lea.

M-am întrebat de ce serialul a fost terminat aşa de brusc. Văd
mai multe motive. Conjugate. Primo, fără a cerceta ambele
exemple, cred că acest gen de seriale nu se pot produce mai
mult de 3-4 ani consecutivi. Oricât ar fi de bine făcute. Pe cine
mai interesează azi istoria? De fapt a interesat vreodată publicul
în afară de producţiile menestrelilor? Pesemne există o limită,
determinată cu mijloace de marketing, dincolo de care costurile
de producţie duce la o pierdere. Apoi, e drept, despre Elisabeta
I s-au făcut nenumărate filme şi seriale. Chiar filme în care
personajul ei era secundar. Dar Gloriana a fost un personaj
flamboyant. Oferă materie primă, are şi va avea cârg la publicul
multor epoci. Pe când bunica Europei, prototipul respecta-
bilităţii, cu bonetele ei, s-a pretat cel mult ca personaj secundar
cu accente comice. Cum apare într-unul din filmele după foarte
popularul roman julesvernian, tras în comedie. Cum actriţa ce-o

Seriale dinastice britanice
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interpretează pâna la vârsta de 32 de ani nu e doar frumoasă,
atrăgătoare şi rafinată, ar fi trebuit schimbată, mai ales după
moartea lui Albert, căci trebuia să semene cu nenumăratele
portrete în doliu. Cine s-ar mai fi uitat atunci la serial? Tăierea
poveştii fu calculată cu bună precizie.

Dar să vedem scăderile determinate de acest final artificial.
Centrul de greutate al epocii victoriene s-a situate abia după
moartea prinţului Albert. Cel mai important eveniment a fost,
de fapt, încoronarea ca împărăteasă a Indiei (titlu stabilit de
Parlament la 1 mai 1876, şi proclamat la Dehli pe 1 ianuarie
1877). Dar un serial despre regina Angliei făcut în 2016-2019
frizează provocarea atotbiruitoarei corectitudini politice. Dincolo
de argumentele punctuale sesizate mai sus, pare că serialul e
conceput a fi cât mai correct politic. Păcat de rafinamentul
britanic cu care e făcut.

E păcat chiar că nu s-a găsit o soluţie integrantă de a
introduce celebra fotografie a Victoriei făcută în 1897, cu prilejul
jubileului de diamant. Când, mai având 4 ani de trăit, se poate
spune că privea, din fotografie, în perspectivă, întreaga sa viaţă.

Dar să revenim la elemente care lipsesc, urmare a alegerii
finalului retezat, prilejuit de Expozitia de la Crystal Palace. După
doar doi ani începe războiul Crimeii. Care plasează după secole
şi înaintea războaielor mondiale Anglia alături de Franţa. Desti-
nate să taie elanul expansiv al Rusiei ţariste. Cu ocazia epidemiei
precedente de holeră, regina are un scurt dialog cu o asistentă
medical, numită Florence Nightingale (Laura Morgan). Specta-
torul presupune că personajul, devenit celebru pentru reorga-
nizarea serviciului medical al armatei britanice, va fi eroina epi-
sodului corespunzător, dedicat războiului. Dar fără continuarea
serialului după episodul expoziţiei, momentul citării asistentei
medicale (care a avut un rol important în încurajarea, peste una
sau două generaţii, a mişcării sufragetelor) nici nu se justifică.

Altă referire punctuală care cade în gol e o replică ce anti-
cipează, în momentrul forţării lordului Palmerston de a se
retrage din funcţia de ministru de externe, revenirea sa ca prim-
ministru. Spectatorul interesat, care priveşte serialul ca o ilustrare
teatrală a istoriei însăşi, e dezamăgit. Poate şi pentru a sublinia,
implicit, condiţia de rege constitutional, pe care Victoria a
îndeplinit-o exemplar, prim-miniştrii săi sunt destul de prezenţi
în acţiune. Sir Robert Peel (Nigel Lindsay), faţă de care regina e,
inițial, reticentă, reuşeşte s-o convingă pe ocolite, cucerindu-l pe
pragmaticul prinţ Albert. Russel (John Sessions) e privit caria-
tural, dar portretul cel mai flamboyant e al lordului Palmerston
(Laurence Fox). De altfel destul de autentic. Păcat, iarăşi, că
spectatorul nu apucă să-l vadă prim-ministru.

Totuşi realitatea istorică e respectată cu subtilitate si realism
în relaţia specială pe care regina a avut-o cu sir William Lamb, al
doilea vicomte de Melbourne, pe care-l împusese prim-ministru
în dauna lui sir Robert Peel (care va reveni ulterior în funcţie).
Personajul, intepretat de Rufus Sewell. În treacăt, personajul
evocă cu tristeţe eşecul său matrimonial, dar scenarişii au reușit,
discreţi, să nu-l pomenească pe lordul Byron, celebrul poet şi
aventurier, partenerul lui lady Caroline Lamb. Poate pentru a nu
încărca scenariul.

Dintre micile amănunte care mai lipsesc e reacţia savuroasă
a prinţului Albert la prima călătorie cu trenul. Adresându-se
mecanicului (engineer, în engleză), prinţul i-ar fi spus: sir, mulţu-
mesc pentru călătorie, dar vă rog ca data viitoare să nu mai
mergem aşa de repede. Viteza primelor trenuri nu depăşea 20 de
mile pe oră. Nu cred că scenariştii ignorau anecdota, dar nu se
potrivea cu construcția personajului. Prinţul Albert e văzut

consecvent ca un încurajator al tuturor noutăţilor pe care ştiinta
le oferea secolului.

În lipsa unor elemente, scenariul e plin de umplutură. Certu-
rile dintre soţii regali, în măsură în care sunt inerente într-o
căsnicie de 20 de ani, sunt artificiale. Ele sunt rezultatul intrigilor
prinţesei Fedora, sora vitregă a reginei (excelentă compoziţie
Kate Fleetwood), prezentă la curte din 1848. Personj la fel de
artificial. Totul, cum spuneam, de umplutură.

Despre episodul marii foamete din Irlanda am scris în altă
parte. Cu accent pe realitatea biologică a dramei. Şi pe cea
socială: emigrarea a două milioane de irlandezi în America. Acel
text nu-şi are locul aici, analiza biologică fiind extrainteres faţă de
analiza serialului. Deși serialul îi rezervă cel puţin un episod. Ce
se poate sublinia aici e comportarea de bun-simţ a reginei la
momentul dramei sociale. Acelaşi bun-simţ şi echilibru, dovedite
în realitatea istorică de regină, cu prilejul atentatelor la viţa ei şi
faţă de mişcările contestatare, cu precădere cea a cartiştilor, sunt
redate corect în serial.

Alte elemente de umplutură, până la un punct fireşti într-un
tablou de ansamblu al regalităţii, îl constituie viermuiala culi-
selor. De la personaje din proximitatea personajelor de prim-
plan la cele din bucătărie, acestea, iarăşi corect realizate, ele
constituie încă o umplutură, parţial necesară, parţial utilă.
Cumva conexată cu un mic scandal de familie.

Un capitol aparte în constituie grupul copiilor regali. Doar
prinţesa Wiki şi mai ales prinţul Bertie, viitor Edward VII ca rege
suucesor (1901-1910) sunt cât de cât reliefaţi. Restul sunt com-
plet anonimi. Spectatorul român e, astfel, oarecum frustrat. El nu
are imaginea vizibilă a tatălui reginei Maria a României (prinţul
Alfred).

Ar urma un excelent serial canadian, poliţist. Murdoch Miste-
ries. Cunoscut în româneşte ca Detectivul Murdoch. Aflat în
desfăşurare pe canalul TV Epic Drama. A cărui acţiune se petrece
într-o secţie de poliţie a oraşului Toronto. Dar, pe de o parte, nu
e deloc înrudit tematic cu serialele britanice despre regalitate,
pe de alta ar fi depăşit spaţiul standard al rubricii. Poate acesta
va fi abordat în numărrul următor. Sau ulterior, dacă va apărea alt
subiect oportun. Poate chiar adăugându-se alt serial canadian,
dedicate celebrei Mrs Marple, al doilea personaj detectiv al
Agathei Christie.

Addendum: în nr. 5-6 al revistei, rubrica fu acoperită de 3 cronici
ale unor cărţii Neuma. Din păcate, în texte s-au strecurat un număr
de „Typos”. Răspunderea îmi aparţine. Drept pentru care ofer scuzele
mele celor trei autori ale cărţilor respective şi, totodată, conducerii
revistei.
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Evenimentele din ultimii ani au fost provocatoare pentru
şcoală. S-a născut o apetenţă pentru reforme. Se vor-
beşte despre„digitalizarea şcolii”, concept puţin clar pen-

tru mulţi dintre angajaţii sistemului. E vorba, se întreabă destulă
lume, de dezvoltarea învăţământului on-line, e vorba de investiţii
pentru o şcoală modernă şi eficientă?

Dar ce înseamnă azi o şcoală modernă, eficientă? Recent un om
politic, reluând o sintagmă vehiculată de unele ONG a vorbit din
nou despre şcoala secolului XX care s-ar prelungi în şcoala
românească. Când e vorba de argumente însă, şi de clarificarea
unor obiective care să definească o şcoală a secolului XXI, lucrurile
nu mai sunt aşa de clare. Se vorbeşte de pildă de adecvarea şcolii
la cerinţele societăţii. Dar şcoala nu e o instituţie a mimetismului
social, ci are autonomia ei, pe care puţini specialişti mai ştiu s-o de-
finească azi, mai ales atunci când e vorba de dimensiunea cultural-
istorică a şcolii. Profesorul Mircea Miclea de la Universitatea din Cluj
a definit cu destulă precizie conceptul: o şcoală adecvată societăţii
este o şcoală capabilă să dea elevului aptitudini şi competenţe de in-
tegrare profesională şi socială într-o lume extrem de dinamică. Adică
nu-l putem învăţa nu ştiu ce meserie, fără a-i modela mintea, a o
face capabilă de legături noi, de o solidă capacitate de relaţionare
între fenomene, procese tehnologice etc.

Un proiect vechi care a fost supus unei îndelungate dez-
bateri şi care părea să rămână în această fază,„România educată”, a
fost şi el reanimat, profitându-se poate de faptul că scena politică
nu mai e confuză. Vom vedea ce va ieşi de aici, căci se vorbeşte de
o anume autonomie a unor licee în a-şi organiza examen separat
de admitere înainte de Evaluarea Naţională, de restructurarea in-
spectoratelor şcolare, de o mai mare flexibilitate a sistemului pe fil-
iere, specializări.

La rându-i, ministrul actual, Sorin Câmpeanu, pare decis să facă
şi el istorie, ordine peste ordine de ministru reglementează aspecte
mai vechi şi mai noi ale şcolii: efectivele elevilor dintr-o clasă, cri-
teriile gradaţiei de merit, introducerea unei ore de Educaţie sexu-
ală. Numai că aici lucrurile sunt mai complicate, Biserica avertizează
asupra unor riscuri, prof. Mircea Miclea intervine din nou şi spune,
pe drept cuvânt, că nu e nevoie de o oră specială de educaţie se-
xuală, e nevoie de o organizare interdisciplinară a unor cunoştinţe
care privesc educaţia sanitară şi sexuală a elevilor, drept pentru care
trebuie scrisă o programă şi adaptate alte câteva programe la tem-
atica sexualităţii în lumea de azi. Se vorbeşte, de asemenea, deo-
camdată doar se vorbeşte, despre o nouă structură a anului şcolar,
dar şi despre durata acestuia, descoperindu-se pentru a mia oară că
avem un an şcolar cu cele mai puţine săptămâni de studiu din Eu-
ropa.

Şi despre câte şi mai câte! Dar nu încă despre„delirurile refor-
matoare” care au cuprins America şi care par a duce la dispariţia
din dicţionare a cuvântului fată şi băiat (girl and boy), în favoarea
abstractului şi depersonalizantului„persoană”.

Unele reforme sunt probabil necesare, de vreme ce din reforma
Miclea-Funeriu , gândită acum mai bine de zece ani şi care avea
logica ei şi coerenţa ei, n-a rămas mare lucru, faultată fiind de fel
de fel de politruci inepţi.

Examenele de anul acesta au cunoscut şi ele mici adaptări, s-au
făcut paşi înainte în evaluarea la unele discipline, rezultatele însă
rămân cam în acelaşi registru al lui 70%, cifra ajungând aici după
dubioase re-evaluări... Într-o societate disciplinată şi dominată de
normalitate,„pierderile de efective” n-ar trebui să cunoască cifrele
de la noi. Dar suntem noi o societate„educată”, pentru care şcoala
să conteze aşa cum contează pentru unii biserica?!... Evident că
nu!...

Interesant în această dorinţă de schimbare este că elevul
devine partener real al şcolii cel puţin într-o privinţă: prin realizarea
unei fişe de feedback privind activitatea semestrială la clasă a pro-
fesorului. Elevului i se cere să aprecieze cu„note”de la 1 la 5 (5 fiind
nota cea mai mare!) în ce măsură activitatea unui profesor s-a răs-
frânt în activitatea lui de elev. Nedumeririle şi îndoielile pot începe
în momentul în care citim cu atenţie afirmaţiile pe care ei trebuie
să le preia şi să le supună unui proces de judecată „didactic-şco-
lară”. Sunt, aşadar„întrebaţi”dacă: profesorul explică clar (ineleganţa
exprimării aparţine propunătorului, onorabilului Minister!), dacă
profesorul explică elevului cum trebuie să înveţe mai eficient, dacă
sarcinile de lucru sunt interesante, dacă sunt încurajaţi să participe
la oră, dacă profesorul îi încurajează să coopereze, dacă el, elevul,
se simte motivat să participe la acea oră/ disciplină/, dacă profe-
sorul foloseşte tehnologia digitală, dacă profesorul explică elevului
modul în care este evaluat şi criteriile de evaluare, dacă încurajează
competitivitatea, dacă elevii sunt îndemnaţi să-şi spună ideile şi
opiniile, dacă atmosfera este plăcută la ore, dacă ei se simt în sigu-
ranţă şi confortabil la acea oră, dacă profesorul ia în considerare şi
respectă Statutul Elevului, dacă ritmul de parcurgere a materiei este
potrivit pentru el, dacă profesorul ese interesat de starea lui de bine,
dacă face un efort mare pentru a obţine rezultate bune la o disci-
plină de studiu...

Sigur, în principiu un asemenea sondaj şi rezultatele lui n-ar tre-
bui să deranjeze pe nimeni. Problema care rămâne cumva în coadă
de peşte este dacă toţi elevii au bine clarificate noţiunile folosite aici.
De exemplu: ce înseamană a învăţa eficient, ce presupune a fi eval-
uat corect şi care sunt criteriile de evaluare, ce înseamnă a avea idei şi
opinii, pentru că nu orice „text” compus de elev înseamnă idee sau
opinie, ce presupune ritmul de parcurgere a materiei, cum se poate
descrie starea lui de bine, care sunt prevederile Statutului Elevului.

P.S. Presupun că puţină lume ştie că un număr însemnat de
elevi de liceu sunt angrenaţi în acţiuni de voluntariat, unii dintre ei
făcând asta pentru a se simţi bine, pentru a comunica, pentru a-şi
face prieteni. Interact Cișmigiu este un asemenea grup de volun-
tari, a cărora acţiune de strângere de fonduri, pentru copii atinşi de
maladia necruţătoare a cancerului, este impresionantă. În acelaşi
timp, invitat să le văd ultima acţiune de la ARCUB-ul bucureştean
(expo 24-28 iunie) am fost surprins de calitatea evenimentului şi
de larga deschidere a acestor tineri – cei mai mulţi de la Colegiul
Lazăr din Bucureşti - către teme contemporane de interes. Gene-
ricul expoziţiei a fost: Tête-à-tête V – reimagining national identity.
Dincolo de exponatele concrete, este interesant că o generaţie
simte o nobilă nevoie: aceea a reimaginării unei identităţi naţio-
nale!...

Anotimpul reformelor
AdriAn coStAcHe



www.revistaneuma.ro
Ecran literar 86

Nr. 7-8 (45-46) � 2021

Altă descoperire cinefilă: regizorul
japonez Hirokazu Kore-Eda, care a
luat Palme d’Or la Cannes în 2019

cu Schoplifters. În filmele sale aduce un fel
de imn subtil familiei, care i se pare o forță
durabilă, la fel ca întrajutorarea umană.
Plutesc frânturi bine asimilate din filmele lui
Ozu. Familii unite sau dezunite, discuții de-
spre dragoste și moarte, în nuanțe dedra-
matizate. Ne arată case, apartamente, bucă-
tării, oale cu mâncăruri apeti- sante, variind
unghiurile de filmare.

În filmul Notre petite soeur/ Sora noastră
cea mică (2015) cele trei surori trăiesc în Ka-
makura. Nu e ca la Cehov, deși finalul sub-
liniază deziluziile, repede topite în puterea
familiei, mai ales că Suzu, sora vitregă, a
adus o forță magică, a schimbat proporțiile.
Acum sunt patru fete, trăind simfonia cire-
șilor înfloriți ori bucurându-se de focurile de
artificii, uitând iubirile eșuate, cu priviri în-
toarse spre dulcele-amar al existenței.

Tot în 2015 a fost lansat Après la tem-
pête/ După furtună, în care Ryoto e un per-
dant puțin oblomovist, divorțat, jucător,
întâlnindu-se în fiecare lună cu fiul său, aflat
în custodia mamei. El a scris un roman, apoi,
în criză de inspirație, și-a găsit o slujbă de
detectiv. Să nu vă așteptați la un epic palpi-
tant, ci la o cronică a cotidianului banal, însă
extrem de veridic. Suntem la periferia ora-
șului,vedem vecinii, biroul, bucătăria ma-
mei. Se vorbește fără mânie despre lipsa
iubirii, bătrânețe, moarte, ca o ușoară levi-
tație deasupra problemelor grave, surmon-
tându-le printr-o atitudine de tip zen. Mama
e convinsă că „oamenii nu știu să-și gă-
sească fericirea prezentului”, alunecând în
trecut sau în viitor. E noaptea taifunului, iar
familia reunită plutește în aceleași relații
conflictuale, însă nimic nu deviază spre
tragic. Kore-Eda găsește tonul just, evitând
clișeele.

Citesc adesea cronici cinefile scrise de
alții și înțeleg că e greu să parcurgi textul,
dacă nu ai văzut filmul respectiv, mai ales
dacă abundă informațiile sterile. Mă rog, îți
faci o idee și vrei sau nu să vezi acel film. E
musai, însă, de fiecare dată, să provoci, să
decelezi particularitatea operei respective.
Acum continuăm cu alt film de Hirokazu din
2008 – Still Walking. Exact: altă familie, alte
conflicte, spații noi, în dulcele stil al regi-

zorului, care e îndrăgostit de detalii, obiecte,
cratițe (mereu se pregătesc în bucătărie
feluri tentante de mâncare; iată, oala în prim
plan, cu susurul fierberii apetisante… asis-
tăm fascinați la magia culinară…). De ce se
reunește aici marea familie? Pentru comem-
orarea fratelui mort, care a salvat de la înec
un băiat, cu prețul vieții. Culmea: e invitat și
cel salvat - o namilă dizgrațioasă, libidi-
noasă, derutat în fața vieții. Tatăl (doctorul)
e mereu indignat că fiul său inteligent a
murit ca să lase în viață un om nereușit, însă
cine stabilește prioritățile? Ca de obicei,
natura e la loc de cinste, de parcă toți zeii
japonezi și-ar fi găsit culcuș în vegetația
edenică. Mersul la cimitir devine o ac-
ceptare calmă a morții, în mijlocul verdelui
foșnitor. Kore-Eda adoptă o focusare pe co-
tidianul adesea anodin. Dacă s-a petrecut
vreo dramă, aceea a fost înaintea acestui
prezent, unde toți deschid uși, intră în baie,
gătesc, povestesc, se mai supără… După
atâtea filme japoneze, am devenit mai atent
în bucătărie. Tăierea unei legume poate fi
un ritual care regenerează sensuri. Apariția
unui fluture readuce dureri difuze. Dacă în
el sălășluiește cumva sufletul fratelui mort?
Cei morți sunt pomeniți zilnic, spiritele lor
conviețuiesc tacit cu membrii familiei, într-
un vitraliu imponderabil. Familia trăiește
într-un regim de stup, iar„viermuiala“ lor de-
senează contururile unor stampe miste-
rioase. Prin nu știu ce declic magic, regizorul
te țintuiește în fața imaginilor, chiar dacă nu
se petrece nimic spectaculos. Da, fericirea
sălășluiește în lucrurile mărunte, insesiz-
abile. Efectul nocebo se îndepărtează de lu-
cruri.

Ne mai oprim la filmul I Wish/ Nos voeux
secrets/Dorințele noastre ascunse din anul
2011. Nu putea lipsi actorul Hiroshi Abe, dar
nici actrița Kirin Kiki, care e mereu MAMA
sau bunica în toate filmele despre care am
vorbit. O mamă ca o furnică, grijulie, curată,

infatigabilă, uneori cicălitoare, dar iubitoare,
protectoare. Așadar doi frați despărțiți prin
divorțul părinților. Koiki stă cu mama la
bunici, iar Ryu locuiește în alt oraș cu tatăl
său, un chitarist rock. Suntem la poalele vul-
canului Sakurajima, adică viața stă sub sabia
lui Damocles. E primul film al lui Kore –Eda
(pe care-l văd eu) în care există suspans. Vul-
canul e un simbol, la fel ca TGV-ul nepăsă-
tor, completând un urbanism feroce al
Japoniei contemporane. Aici își plasează re-
gizorul povestea copiilor, punctând culorile
inocenței, tocmai în mijlocul adulților ade-
sea dezabuzați. Copiii pregătesc o călătorie
clandestină, adună bani de tren, ba chiar
sunt ajutați de câțiva adulți care nu și-au
uitat definitiv fervoarea copilăriei. Au auzit
ei că atunci când se încrucișează două
trenuri, exact în acel loc îți poți pune o dor-
ință, care se va împlini cândva. Cei doi frați
se vor întâlni la mijlocul distanței, în locali-
tatea unde trenurile se încrucișează. Un
frate e impulsiv, celălalt are o înțelepciune
precoce. Sunt însoțiți de câțiva prieteni, care
au și ei dorințe arzătoare. Ce doresc cei doi
frați? Reunirea familiei descompuse. Oare la
asta se vor gândi în clipa aceea atât de
vizată?

Hirokazu Kore-Eda știe să lucreze cu
copiii, oferindu-ne un film generos, bulver-
sant, ciudat. Doar copiii știu să șteargă de
cămașă o roșie coaptă sau să se entuzias-
meze în fața plantelor. Și aici natura e tratată
ca o regină, în ciuda civilizației moderne.
Copacii au locul lor, la fel florile, plus mătu-
ratul cotidian al străzilor. Câinele mort nu e
aruncat, ci ținut în rucsac pentru a fi înmor-
mântat în grădină. O boare ecologică plu-
tește neostentativ, în pandant cu cenușa ce
zboară dinspre vulcan. Cum să nu-ți re-
cunoști copilăria, când puștiul le spune
celorlalți:„m-aș căsători cu bibliotecara!”?

Kore-Eda a început cu filme documen-
tare. Acum are 58 de ani și face montajul
filmelor sale.Tot el concepe scenariul, dar în
timpul filmărilor ține cont de reac-țiile acto-
rilor și rescrie dialogurile. Voi mai scrie și de-
spre filmele recente, după vizionare. Acum
a filmat în afara Japoniei și a realizat filmul
Adevărul. Va mai fi același Hirohazu fără
decorul japonez??

Levita\ie deasupra mor\ii §i noaptea taifunului
AlexAndru JurcAn
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Teatrul Național din București a ieșit la rampă pe 12 iunie
cu Hai, să vorbim despre viață!, un one-woman show
interpretat de Florentina Țilea, regizat de Zsuzsanna Ko-

vacs, și scris de Ana Sorina Corneanu, un monolog despre între-
bările existențiale, fără răspuns, ale unei tinere dansatoare care
refuză să se înregimenteze în genul de viață al prietenelor care au
familie, rată la casă și lucrează la o multinațională.

În general one-woman show-rile sunt interpretate de către o
actriță-autoare-regizoare și se rodează în cafenele și scene mici
până să ajungă pe o scenă mare. Genul a căpătat notorietate cu
Monologurile Vaginului ale lui Eve Ensler, scrise în anul 1996 și ju-
cate inițial mai întâi în subsolul de la Cornelia Street Café, unde
am avut plăcerea să merg deseori să ascult textele unor poeți și
artiști români de la New York, după care, în urma reacției fantas-
tice a publicului, s-au mutat pe o scenă mică din Soho (Here),
unde a câștigat un premiu Obie, și de acolo pe o scenă mare din
Broadway, unde a câștigat premiul un premiu Tony, echivalentul
premiilor UNITER, și de acolo a făcut senzație în 48 de țări.

Autoarea, actrița Ana Sorina Corneanu (n. 1987) a avut
norocul să ajungă direct pe prima scena a țării, ca dramaturg, și
să lucreze cu o echipă de mare calibru, o șansă care i-a ocolit pe
mulți, dacă nu majoritatea dramaturgilor romani care scriu teatru
de o viață. Am fost surprinsă că nu și-a interpretat singură mono-
logul, cu atât mai mult cu cât este în principal actriță, dar Flo-
renina Țilea, a fost, cum am spus și în titlu, electrizantă.

Monologul reprezintă debutul autoarei, câștigătoarea pre-
miului UNITER pentru cea mai bună piesă a anului 2020. Nu știm
dacă monologul a fost ales pentru că a presupus o montare cu
buget redus, de pandemie, pentru că într-un an când toți dra-
maturgii au stat acasă este clar că s-au scris și piese de teatru mai
dezvoltate, cu poveste, arc dramatic, replică, și cu personaje mai
bine creionate. Eroina Greta din Hai, să vorbim despre viață!
este un personaj abstract, care nu știm de unde vine și încotro

se duce, știm doar ce își dorește și mai ales ce nu își dorește. Este
un fel de prototip al unui anumit tip de femeie modernă, artista
sensibilă, care trăiește în clasica așteptare cehoviană de a merge
la Moscova (să danseze la Teatrul Bolshoi), în contrapunct cu fe-
meia profesională, care visează să devină manager și să aibă o
viață în care să bifeze toate realizările.

Citit, (pe site-ul UNITERULUI-ului, unde a fost publicat ca
ebook) acest monolog pare mai mult un first draft care trebuie
dezvoltat, pus într-un context narativ mai clar, cu mai multă miză
și construcție dramatică. Chiar și așa, visul Anei Sorina Corneanu
s-a împlinit, Bolshoiul său fiind TNB-ul.

Revelația acestei premiere vine însă mai degrabă de la talen-
tul fenomenal al Florentinei Țilea, o actriță atât de captivantă
încât ar putea să țină o sală întreagă vrăjită daca ar citi cartea de
telefon, și al tinerei regizoare Zsuzsanna Kovacs, care a creat un
spectacol de mare rafinament și plin de imaginație care rămâne
în memorie mai ales prin frumusețea scenelor de extra text, cu
umbre, muzică (Călin Țopa) și mișcare (Florin Fieroiu), și prin ex-
ternalizarea vocilor interioare care dau dinamism, surpriză și spre
final (scena interviului imaginar) chiar și umor absurd acestui text
static, dar plin de sinceritate artistică și actualitate. După turul de
forță din INCOGNITO, unde regizoarea Zsuzsanna Kovacs a mon-
tat un text super complex și dificil al britanicului Nick Paine, dar
prea cerebral, Kovacs, a insuflat acest woman-show cu tot sufle-
tul care lipsea în spectacolul anterior, și cu o atmosferă regizo-
rală care mi-a amintit de genul de teatru pe care îl făcea regretata
Cătălina Buzoianu.

Felicitări acestei echipe făcută numai din femei, pentru
creația unui one-woman show care poate fi o văzut cu plăcere de
către ambele sexe. Felicitări și echipei excelente de bărbați din
spatele spectacolului: Gabi Albu (Scenografie), Mircea Mitroi
(light design), Florin Fieroiu (Scenografie) și Călin Țopa (muzică).

AlexAndrA AreS
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Spectacolul INCOGNITO de la
TNB introduce textul britani-
cului Nick Payne (n.1984) un

autor lansat de programul dramaturgic de
la Royal Court Theater și consolidat cu pre-
mii (George Devine, Evening Standard) și
premiere pe ambele maluri ale atlanticu-
lui, inclusiv la cele mai prestigioase teatre
off-Broadway New Yorkeze, The Round-
about Theater și Manhattan Theater Club
(în general foarte receptive la noile talente
din Marea Britanie) și primit cu elogii de
ziarul The Guardian și cu ironie amabilă de
către ziarul New York Times.

Payne este un dramaturg care scrie
piese cu subiecte științifice, iar cea de față
explorează într-un mod cât se poate de
clinic, neurologia. INCOGNITO este un text
de mare virtuozitate tehnică în care cre-
ierul uman este personajul unui thriller
psihologic fragmentat și dezarticulat, cum
ar fi de pildă filmului The Traffic al lui Ste-
ven Soderrbergh. Fără să intru prea mult
în mini poveștile propriu-zise, pot spune
că este un puzzle de mistere și vignete in-
spirate din anecdote istorice reale, una
dintre ele fiind furtul creierului lui Ein-
stein. Un puzzle rapid și complex care de-
zorientează mintea spectatorului în cău-
tarea unui fir narativ care să dea sens mul-
titudinii de mini scene care par că se bat
cap în cap, până când, după o oră și jumă-
tate de demonstrație pe care am resim-
țit-o ca pe o formă de abuz mintal totul se
leagă. Patru actori, doi bărbați și două
femei, interpretează fiecare câte 20 de
roluri, din care intră și ies în aceleași cos-
tume, ajutați de efecte sonore și de lu-
mini. Această fluiditate a personajelor,
explorată în premieră mondială de Jo-
seph Chaikin și Sam Shepard la Teatrul
Magic din San Francisco în anii 70 cu o
bursă Ford, propune un mare tur de forță
pentru orice actor și regizor care se încu-
metă să monteze această piesă formida-
bil de dificilă, dar este și foarte greu de
urmărit de către spectator.

Perspectiva lui Nick Payne asupra
creierului este strict materialistă și clinică.

Ce dezamăgește în INCOGNITO este,
ideatic, performanța de a diseca creierul
la propriu și la figurat pe toate părțile și de
a exclude conștiința și perspectiva fizicia-
nului Thomas W. Campbell, care contra-
zice total materialismul și care ar fi putut
oferi un contrast viziunii tehnice limitate
din Incognito. De asemenea, stilistic, co-
lecția de mistere, fragmentate și re-asam-
blate cu minuțiozitate de ceasorincar de
către Nick Payne sunt cumplit de clișeis-
tice, au toate un aer de deja vue din di-
verse soap operas, fapt remarcat și de
criticul Ben Brantley de la New York Times.
Ce lipsește cu desăvârșire din construcția
elaborată și ambițioasă a tânărului bri-
tanic este un dram de autenticitate artis-
tică și de sensibilitate poetică, care, în
teorie, ar trebui să definească arta în ge-
neral și arta dramatică în particular. Până

și dialogurile sunt compuse din clișee și
ticuri verbale de fiecare zi (tehnică pio-
nierată de Carlo Goldoni și dusa la maxi-
mum de dramaturgul american David
Mammet), iar replicile presupus profunde
care sparg șablonul sunt la rândul lor di-
verse citate științifice care au făcut demult
carieră și care e garantat că vor impre-
siona spectatorii și îi vor educa asupra
subiectului. Payne pare mai mult un
asamblator decât un autor, originalitatea
lui este impersonală ca un algoritm de
căutare în iCloud.

Regizoarea ZSUZSANNA KOVACS care
s-a înhămat la acest proiect ambițios, cu
două tăișuri, a creat un spectacol mini-
malist cu ajutorul scenografiei Corina
Boboc în care cotidianul este dezolant
prin banalitate și tehnicul a uzurpat sufle-
tul. Cei patru actori, Monica Davidescu,
Aylin Cadîr, Ovidiu Cuncea și Lari Gior-
gescu dau fiecare un tur de forță, alune-
când în timp și spațiu, din personaj în
personaj, pentru care merită aplaudați. O
mențiune specială pentru Aylin Cadâr și
Ovidiu Cuncea care și-au insuflat perso-
najele cu mai multă umanitate (Cuncea)
și șarm (Cadîr).

În timpul acestui spectacolul super
cerebral, și la propriu și la figurat, m-am
gândit că acest gen de piesă este destinat
unei audiențe de tineri geeks, interesați
de (neuro)știință și tehnologie, dar cu o
cultură limitată și o sensibilitate atrofiată
de timpul petrecut la calculator. M-am
bucurat că aparțin unei generații care s-a
bucurat de un teatru mult mai puțin arid.

În INCOGNITO creierul este eroul
unui thriller psihologic fragmentat
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AlexAndru JurcAn

Câți ani au trecut de la premiera absolută a piesei Jucătorii
de cărți? Era 26 aprilie, 1843. O fidelitate stringentă față
de realitate, atingând o satiră de tip frondeur. Gogol scri-

itorul mai avea 9 ani de trăit. În 1952 refuză orice medicament,
postește și scrie ultima scrisoare mamei, cu aceeași inflexibilitate
și verticalitate.

Jocurile scăpate de sub control… Tema e actuală, nu? Și în An-
tichitate existau jocuri de noroc. Prin 1360 apar cărțile de joc – la
început din lemn, apoi din carton. Ne amintim și de un renumit
tablou cu asemenea jucători, realizat de Paul Cézanne. Gogol e
conștient de parșiva confruntare. Banul, viciul, dorința de putere.
Ei joacă la început din plictiseală, apoi din trufie, ajungând spre
animalitatea care-și urmărește prada, într-o transă malefică.

Iată o nouă premieră la Naționalul Clujean: Cartoforii de Gogol,
în regia lui Ionuț Caras. Scenografia (Zsofia Gabor) e ingenioasă și
funcțională – spații largi, opulență în declin, salon cu etajere
aproape goale ( acele dreptunghiuri par a fi și cărți de joc), senza-
ția de vechi, de parcă un văl sepia ar fi ars lemnul secular. Person-
ajele apar din aburi-fum, adesea însoțite de un bătrân mut (ce
găselniță genială!), gârbov, tulburător, ca și cum ar șopti flagrantul
vanitas vanitatum (Irina Wintze rămâne memorabilă în acest rol de
anduranță – e absolut frisonantă în volute premonitorii). La în-
ceput toți bărbații din salon sunt locvace, mai ales Iharev, amfitri-
onul. Lumânări, băutură, istorisiri diverse, ținând de un incipit
calm. Povestea trece de la unul la altul, până își face apariția„Ade-
laida”(pachetul de cărți). Gata! Începe un studiu al cărților, al de-
senelor, deși plictiseala nu e încă abolită („plictiseala va duce
lumea la pieire”), până izbucnește acel„sunt nejucat de o lună de
zile”: Drama…drama acelor impostori, care nu pot trăi fără șarla-
tanie, crezând că„menirea omului e să-i înșele pe toți proștii”. Rit-
mul se precipită și se ajunge la escrocul escrocat, totul într-o
subtilă gradație, ingenios stăpânită și etalată. Corupția e în floare
(azi??) :„sunt cinstit: iau mită”. Șperțari în cheie caricaturală, tragic
convertit în comic, tribulații, portrete consistente, veridice, un
grotesc de catifea, plus ecoul palid„sunteți suflete moarte”– aici e
meritul incontestabil al regizorului Caras, lăsând capodopera
gogoliană să respire, redându-i o sclipire viabilă. Actorul Ruslan
Bârlea mi-a mărturisit că Ionuț Caras a unit echipa, lăsându-i să-și
descopere personajele, în timp ce Cosmin Stănilă mi-a vorbit cu
încântare despre munca la spectacol, subliniind faptul că după o

lună de lectură asiduă, ajungând pe scenă, toți actorii înțelegeau
bine situațiile și personajele.

Remarc o regie minuțioasă, dinamică, inventivă, colorată, sta-
bilind gradație și suspans. Mihai-Florian Nițu (Iharev) abordează
un joc echilibrat, cu mimică versatilă convingătoare. Matei Rotaru
(Utesitelnîi) e cameleonic, mefistofelic, cu treceri explozive spre
inserțiile comice. Cosmin Stănilă (Svohnev) are ocazia să presteze
un rol de întindere, care-i subliniază calitățile de actor care-și or-
chestrează savant fațetele personajului. Cornel Răileanu (Glov) e
acel actor magic, cu o voce inconfundabilă și de o naturalețe
dezarmantă. O surpriză: jocul inventiv al lui Radu Dogaru (fiul lui
Glov), într-un rol de compoziție, într-o alertețe acaparantă. Ruslan
Bârlea (Zamuhrîșkin) strunește caricaturalul personajului, într-o
coloratură cu efuziuni comice. Miron Maxim (Krugel) joacă și
atunci când tace, armonizându-și reacțiile faciale, iar mai apoi se
„dezlănțuie”cu măsură credibilă. Cristian Grosu (Alexei) stăpânește
bufoneria personajului, desenând un clovn care știe să tragă cu
ochiul în toate părțile. Petre Băcioiu (Gavriuska) pare un rus auten-
tic, bun la toate, purtând parcă toată povara ifoselor stăpânului.

Bineînțeles că sunt și minusuri… Monologul prea lung din
final scade climaxul. Portretul de sus…oare chiar era necesar? Fără
să fiu pudibond, mie mi s-a părut facil acel… falus sugerat la fiul lui
Glov. Și uneori, pe alocuri, o briză de șarjă. Dincolo de inerentele
umbre, am asistat la un spectacol solid, cu impact actual, realizat
de o echipă ce onorează Naționalul din Cluj.

Sufletele moarte ale cartoforilor

Regia: Ionuț Caras
Scenografia: Zsófia Gábor
Consultant Card Tricks: Florin Suciu
Maestru de lumini: Jenel Moldovan
Foto afiș: Claudiu Guraliuc

Distribuţia:
Iharev: Mihai-Florian Nițu
Uteșitelnîi: Matei Rotaru

Krugel: Miron Maxim
Șvohnev: Cosmin Stănilă
Aleksei, băiat la han: Cristian Grosu
Gavriușka, servitorul lui Iharev:
Petre Băcioiu
Glov, tatăl: Cornel Răileanu
Glov, fiul: Radu Dogaru
Zamuhrîșkin: Ruslan Bârlea
Un personaj mut: Irina Wintze

CARTOFORII de N.V. Gogol
traducere de Nicolae Iliescu
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Aplaudată de junimişti, fluierată
de mahalagii, nu prea jucată în
posteritatea imediată a drama-

turgului, D-ale Carnavalului e o farsă di-
namică, superoriginală, superrezistentă la
eroziuni, indiferentă faţă de minimaliza-
tori, având o construcţie perfectă şi un
suflu vital excepţional. Reprezintă o preţi-
oasă bijuterie de comedie sortită ne-
muririi.

Există şi în recenta montare de la TNB
un ritm de viaţă carnavalesc încărcat de
energie co(s)mică accelerată particular cu
frecvente explozii atomice, care pulve-
rizează şi banalul şi interzic trivialul. Există
însă o mare forfoteală şi înghesuială la dis-
tracţii care ne caracterizează naţia. O sub-
lume. Frizeri şi coafeze şi clienţi cu lovele şi
parfum de telenovele, cu Didine şi paţa-
chine care şi astăzi oftează după un rai şi
un Dubai.

Domnul Alexandru Dabija, regizor
de frondă (şi în Două loturi a fost), imprimă
noului spectacol de la TNB haina moder-
nităţii actuale, fiind foarte atent la text,
fără să încalce ortodoxia acestuia. Inovaţia
constă în ritmul electrizant, în senzaţion-
ala mişcare a personajelor care merg şi ex-
plodează la ţinte comice. Modernitatea e
în decor, în costumele interpreţilor. Cele-
brul Catindat de la precepţie (ANAF), jucat
savuros de Mihai Munteniţă, nu mai este
un jigărit, ci un înţolit cum se cuvine la o
instituţie publică de un anumit rang. Ad-
mirabil punctată obsesia, spectrul finan-
ciar al unchiului-sponsor de la Ploieşti
(prezent în Carnaval prin absenţă). Nae
Girimea e un stilist fără ştaif, patron cu
succes la femei, cu o trecere la serviciul de
(dez)ordine publică, unde se tund, inclu-
siv la mustăţi, cei doi ipistaţi, corupţia la
scară mică, dar eternă. Damele sunt for-
midabile şi contrapunctice. Doamna Irina
Movilă este o nouă Miţa, plină de draci,
care-şi joacă rolul dumnezeieşte, în cas-
cade şi trombe de ipostaze tragicomice.
Nu e tatuată la salon, dar e însângerată de
baston. Cea mai teribilistă muiere din
opera comică a genialului comediograf,
Miţa reprezintă şi astăzi un sex simbol.

Femeia tevaturilor şi compromisurilor
e şi perfida Didina Mazu (în interpretarea

doamnei Natalia Călin), misterioasă şi
enigmatică, un fel de amantă secretă şi
abjectă, rebelă şi, în final, domesticită de
biciul şi briciul frizerului. Încornoratul în-
cornoraţilor, caraghiosul suprem e Cră-
cănel al domnului Claudiu Bleonţ, a cărui
interpretare ne duce cu gândul la magicul
Birlic, la magicul de Funés şi chiar un pic
spre Charlot (jocul de picioare).

Modernizarea Carnavalului este dată
şi de decorul multiplu, rotativ, ingenios şi
spectaculos, special realizat, care se în-
vârte bezmetic, dar bine calculat odată cu
personajele prinse în vârtej. Tistul de var-
dişti, celebrul Pampon, are dichis în inter-
pretarera dlui Emilian Oprea, un mitocan
monumental. Multe scene antologice:
Miţa cu Pampon şi cu Nae Girimea, apoi
cu Pampon şi Crăcănel, Catindatul cu toa-
tă lumea. Cei doi ipistaţi (Mihai Calotă
şi Ciprian Nicula) se tund la frizerie, ceea
ce nu este în text, dar scena e plauzi- bilă,
când vedem azi cum roiesc pe lângă noi
echipaje de câte doi, pe lângă patiserii. Li
se adaugă ipistaţilor şi atribuţii de filaj.

Mascarada e uriaşă! Defilarea măştilor
aduce şi sugestia unui carnaval imitat de
la Veneţia. Muzica, trepidantă, cu pauze.
Monologurile savuroase sunt rostite cu
patimă, iar dialogurile cu înverşunare.
Costumele şi măştile originale contribuie
la noutate. Sunetul, atât de important
(Liviu Stoica, Ştefan Stanciu) şi luminile
(Ionuţ Vlaşcu, Laurenţiu Iordache),

savant manipulate de maeştri. Idem
mecanismele scenice (Adrian Anton,
Gabriel Ene, Mihai Bănuţoiu).

Caragiale foloseşte în câteva rânduri
cuvântul electric, deşi electricitatea era o in-
venţie recentă. Spectacolul, neonic, sclipi-
tor, expansiv în inteligenţe, accelerează
viteza particulelor şi sunt câteva replici care
nu mai au timpul necesar să aprindă becu-
leţele. Iordache e Iordache, dar dl Marius
Rizea e prea năvalnic în povestea desuetă
cu plastografia farmacistului (epic relatat
de Caragiale).

Efortul artiştilor implicaţi e conside-
rabil. Şi cenuşiul are culoare, sens. Contri-
buţiile tehnice la construirea acestei mon-
tări rebele în stil şi respectuoase în conţi-
nut faţă de un text clasic sunt inimitabile,
model de curaj tematic, cu geniu scriito-
ricesc.

Ce mai învăţăm noi, veteranii, şi ce
reţin tinerii dintr-un D-ale Carnavalului?
Că naţia aceasta este aplecată spre car-
navaluri, că gelozia şi prostia nu au fron-
tiere, că limbajul este pitoresc, ipocrit, că
inovaţia verbală (cerebrală) face legea
conversaţiei la subsolul culturii, în fine, că
ordinea publică şi dezordinea lucrurilor
sunt aşa cum sunt, iar lumea este aşa cum
este.

Frumos e la teatru când reînfloresc
premierele, la fel şi publicul!

Câteva observa\ii despre un spectacol plin
de adrenalin[ post pandemic[

dinu GriGoreScu

���

D-ALE CARNAVALULUI
de Ion Luca Caragiale,
la Teatrul Naţional
Bucureşti

Regia: Alexandru Dabija
Asistent regie: Patricia KatonaCostume: Liliana Cenean
Decor: Raluca AlexandrescuCoregrafie: Florin Feroiu
Distribuţia:
Gavril Pătru (Nae Girimea)Marius Rizea (Iordache)

Emilian Oprea (Pampon)
Irina Movilă (Miţa)
Natalia Călin (Didina)
Claudiu Bleonţ (Crăcănel)Mihai Munteniţă (Catindatul)Mihai Calotă (Ipistat 1)
Ciprian Nicula (Ipistat 2)
Rodica Ionescu (Chelnerul, O mască)
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rAlucA FArAon

Kar-Wai Wong este un regizor special, ale cărui filme fra-
pează prin imaginea stilizată (colaborează adesea cu
directorul de imagine Cristopher Doyle), lipsa scena-

riului, un fond muzical de neuitat, combinând, excentric, melodii
pop occidentale (mai ales ale lui Nat King Cole) cu pasaje din
operă. Spre deosebire de primul val de regizori din Hong Kong
(John Woo, Tsui Hark, Johnny To), considerați regizori comerciali,
Wong e considerat un regizor autor, creațiile sale sunt apreciate
de critica de film elitistă, fiind pe lista celor mai bune filme din
toate timpurile. Folosește cam aceleași teme, idile romantice fără
finalitate, evocate cu o tristețe apăsătoare, o criză a identității pe
fondul unei agitații urbane. Există o adevărată energie vizuală în
filmele sale, o contopire a chipurilor/ corpurilor personajelor cu
decorul, stilizat până la manierism, culorile sunt gradate, pic-
turale, emoțiile sunt tulburătoare, pentru că, în lipsa scenariului,
spectatorul este nevoit să se concentreze pe amețitoarea sim-
bioză a culorilor, muzicii și eleganței protagoniștilor.

2046, lansat în 2004, continuă, oarecum, un motiv din tul-
burătorul In the Mood for Love (O iubire imposibilă) din 2000, și
anume mărturisirea unui secret în scorbura unui copac, ca o ex-
orcizare a unei ratări în dragoste. Acest motiv se reia prin două
metafore vizuale: în povestirea fantastică, un android creează un
cerc din degetul mare și arătător și îi oferă japonezului posibili-
tatea să se descătușeze emoțional, rostind în dreptul său secre-
tul, dar și printr-o imagine panoramică a unui cerc stilizat.
Personajul principal este tot Chow (Tony Leung) care scrie pove-
stiri, una fantastică, cu momente erotice, observând lumea ce îl
înconjoară și, mai ales, femei frumoase în crize de vulnerabilitate.
A găsi veridicitate în filmul acesta înseamnă a-i distruge farmecul.
Nu e nimic realist, nimic coerent. Mesajul filmului (în cazul în care
ținem neapărat să descoperim unul) ar trebui să fie una din repli-
cile lui Chow: „Toate amintirile sunt urme ale lacrimilor”. Toate
așa-zisele povești în care este implicat ziaristul-scriitor sunt, mai
mult ca sigur, fantezii, însă au o poezie a imaginii încântătoare, o
tristețe copleșitoare pe care femeile superbe, îmbrăcate elegant,
misterioase și senzuale, le accentuează inefabil. De fapt, dacă e
neapărat necesar, logica ar trebui să ne sugereze (prin imaginile

sepia) că sunt trei elemente reale în tot acest colaj de istorii
stranii: povestea lui Chow din trecut, din O iubire imposibilă (cei
doi apar într-o mașină, el doarme pe umărul ei), camaraderia cu
o parteneră de pahar (aceeași imagine din mașină, el doarme pe
umărul ei, ea îi îndepărtează mâna care i se așază pe picior), sin-
gurătatea sa (el este filmat dormind în mașină). Ni se sugerează
că scrie două povestiri: una este 2046 (pornind de la faptul că a
stat în camera 2046 cu femeia pe care o iubea în filmul anterior),
o scriere fantastică, cu un japonez care a reușit să se întoarcă
dintr-un tren în care se recuperează amintirile pierdute; dar
poate că întoarcerea personajului reprezintă eșecul scriitorului
de a recupera aceste amintiri, pentru că le ficționalizează. O altă
povestire este 2047, una cu final trist, după cum îi reproșează
fiica cea mare a proprietarului hotelului. Care din istoriile pe care
le urmărim e una, care e alta, ele se amestecă poetic și insidios,
ceea ce este important e că spectatorul e copleșit de cadrele
rembrandtiene, de culorile tulburătoare ale pereților, ale ro-
chiilor, ale nopților din taverne, cazinouri sau hoteluri cu uși cră-
pate, pe fondul muzical creat de Umebayashi, din care răzbat,
din când în când, aria Casta Diva și melodiile lui Nat King Cole…
Este un film memorabil, imposibil de povestit, dar pe care dorești
să îl revezi pentru strania sa frumusețe sofisticată, cu totul și cu
totul specială.

Amintirile - urme ale lacrimilor

2046
Regie: Kar-Wai Wong

Muzica: Shigeru Umebayashi

Imagine: Cristopher Doyle și Pun-Leung Kwan

Cu: Ziyi Zhang, Faye Wong, Tony Chiu-Wai Leung, Gong Li
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ion cocorA

30 ianuarie 1978. Aseară s-a încheiat la Brașov Festivalul de
Teatru Contemporan. Acum sunt în trenul cu care mă reîntorc la
Cluj, după o absență de o săptămână, în față cu nelipsita mea
mașină de scris chinezească, obsedat că a doua zi, marți dimi-
neața, trebuie să mă prezint în redacție, la Tribuna, cu articolul
scris. Deocamdată îmi răsfoiesc însemnările, consult revista Festi-
valului în care citesc și recitesc, în primul rând, lista cu premiile. O
transcriu integral: Premiul pentru cel mai bun spectacol: Efectul
razelor gamma asupra anemonelor de Paul Zindel (Teatrul Mic);
Premiul pentru cea mai bună opțiune repertorială din dramatur-
gia originală: Noaptea cabotinilor de Romulus Guga (Teatrul de
Stat din Târgu Mureș); Premiul pentru cea mai bună opțiune re-
pertorială din domeniul dramaturgiei străine: Întoarcerea fiului ri-
sipitor de A. P. Vampilov (Teatrul Nottara) ; Premiul pentru regie:
Cătălina Buzoianu (Efectul razelor gamma asupra anemonelor); Pre-
miul pentru scenografie : Romulus Peneș și George Doroșenco,
ex-aequo, pentru Noaptea cabotinilor și respectiv Interviu de Eca-
terina Oproiu (Teatrul dramatic din Brașov); Premiul pentru cea
mai bună interpretare a unui rol masculin (ex-aequo): Liviu Ma-
noliu în personajul XX din Emigranții de Slawomir Mrozek (Tea-
trul Bacovia din Bacău) și Tarr Laszlo în Fugedes din Bocet vesel
pentru un fir de praf rătăcitor de Suto Andras (Teatrul de Stat din
Târgu Mureș, secția maghiară); Premiul pentru cea mai bună in-
terpretare a unui rol femenin: Paula Ionescu (Reportera din Inter-
viu); Premiul pentru cel mai bun rol episodic: Costache Babii
(Stângaciu din Interviu); Premiul pentru debut: Rodica Negrea (Til-
lie din Efectul razelor gamma asupra anemonelor); Premiul special
al juriului pentru contribuție artistică și pedagogică deosebită:
Olga Tudorache. Într-adevăr, deși le judec la cald, poate nu și fără
un anume subiectivism (de, gusturile diferă !), nu am senzația că
s-au săvârșit erori. Dar iată că trenul a ajuns la Sighișoara și nu am
scris nici măcar un rând din cronică. Dimpotrivă, atenția îmi este
reținută, în aceeași„foaie de festival”, de o anchetă contra crono-
metru, lapidară, în doi peri, într-un fel destul de amuzantă prin la-
conismul ei. Autor este Dimitrie Roman, secretarul literar al
teatrului brașovean, care adresează unora dintre participanți, mai

în glumă, mai în serios, întrebarea„Cât de contemporan este tea-
tru contemporan ?” Răspunsurile sunt pe potrivă. Mi le notez pe
cele care vin de la dramaturgi. D. R. Popescu: Teatrul contempo-
ran ? Cât este de contemporan ?; Marin Sorescu: 50%. Sau mai
puțin ? Oricum, există, chiar dacă nu se vede întodeauna cu ochiul
liber, dorință de a fi plin de viață 100%. Mai așteptăm. Să mai în-
cerce.” Romulus Guga: „Cât de plin de conștiință este !...” ; Aurel
Gheorghe Ardeleanu: „Teatrul contemporan e pâinea noastră cea
de toate zilele (uneori excelentă) ; prin ea trăim, existăm, în timp
ce continuăm să visăm nostalgic la banchetele oferite de Sofocle,
Shakespeare, Moliere, Caragiale.”; Ecaterina Oproiu: „E atât de
contemporan pe cât de contemporani sunt autorii lui. Uneori tre-
buie să constatăm cu regret că odiseea anului 2000 e scrisă de au-
tori din epoca pietrei, care nu este întotdeauna cioplită. Aceasta nu
este numai un reproș ci – dacă îmi permiteți - și o autocritică cu
accente dostoevskiene.”; George Genoiu „În măsura în care
reușește să participe la viitor.”; Leonida Teodorescu: „Este cât
este…”; Paul Cornel Chitic: „Excelentă întrebare! Parcă ar fi fost
născocită de un dramaturg. Cu cine ar trebui să fie contemporan ?
Vasăzică, se poate răspunde la întrebare cu o întrebare declarat-
vicleană, din care tot omul care vrea, înțelege ce vrea. Adică, alu-
zia să nu fie potecuța pe care să te strecori printre convivi. - Aluzia
la ce anume ? – Dacă nu-ți convine aluzia, fii scriitor de curaj ! -
Curaj-curaj, dar contra cui ? Sau față de cine? - În sfârșit văd că nu
o scoatem la capăt! - Pentru că ții morțiș să capeți și întrebări la
răspunsuri. De asta! Or teatrul contemporan pune întrebări nu dă
și… - Bineeee! Dar important este cum spui, nu numai ce spui!
Forma estetică, chestiunea limbajului, a codului deci… Și discuțiile
despre contemporanietatea teatrului contemporan continuă”. Fără
alte comentarii !

PS: Nu pot să mă abțin, astăzi 5 august 2021, să nu spun, ca
martor la un eveniment teatral remarcabil petrecut acum patru-
zeci și trei de ani, intrat în istoria teatrului ca atare, că spectacolele
premiate atunci nu ar fi competitive pentru multe din seria de fes-
tivaluri ce ni se livrează în prezent, iar artiștii laureați onoranți. Ce
mai, valoare reală, de la dramaturgi la regizori, de la actori la sce-
nografi etc., fără nicio contaminare ideologică, dimpotrivă… Dar
să mă opresc aici și să nu-i supăr pe cei ce consideră că arta
adevărată începe cu ei… Că înainte de‘89 creatorii nu erau decât
niște docili frați de cruce cu diavolul!

28 noiembrie 1981. Participanții la cel de al șaptelea Congres
Internațional al Criticilor de teatru de la Tel Aviv au avut, între al-
tele, și ocazia să descoperere„pe viu”, prin intermediul unui mare
număr de spectacole, o mișcare teatrală mai puțin cunoscută,
dacă nu cumva chiar inedită, caracterizată printr-o arie largă de
căutări și experimente, animată de energii ce nu se consumă în
abordarea unui repertoriu exclusivist s-au redat într-o singură for-
mulă spectacologică. În spectacolele pe care le-am văzut la Tel
Aviv, Ierusalim și Haifa am remarcat, în primul rând, o un reperto-

Premii de alt[dat[; Teatru pe ruta Tel Aviv, Ierusalim §i Haifa;
Spectacolul ±tefan Iordache; Decameron 646 de Silviu Purc[rete;

Evocare sentimental[;Homeriadada lui D.R. Popescu
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riu divers, clasic și modern, universal și israelian, cum și modalități
de spectacol și ele diverse, cu tendințe vădite de a se conferi artei
teatrale, și prin conținut și prin mijloace, un clar fond de contem-
poranietate. La Tel Aviv, de pildă, niciunul din cele cinci spectacole
văzute, e adevărat în trei teatre, nu am avut senzația că seamănă,
că ar aparține, în ciuda deosebirilor de valoare, unor categorii de
montări întâmplătoare, în afara asumării unui program. Astfel, la
Teatrul Habima, pe scena mare, într-o sală tipică de Național, mai
întâi prin imensitatea ei (974 de locuri), iar apoi prin eleganța și at-
mosfera impusă de spectatori, piesa lui Eduardo de Fillipo, Filu-
mena Marturano (titlu prezent și pe scena Naționalului bucureș-
tean), suurprinde printr-un spectacol armonios articulat, cu o ima-
gine scenică realistă, într-o regie (Michael Gourevitch), o sceno-
grafie (Adrian Wax) și o interpretare fără riscuri, dominată de
actori-vedetă (între protagoniști am reținut pe Lia Koenig și Nes-
sim Azikri) ce-și iau partea leului, un spectacol în spatele căruia se
află un vădit orgoliu de a fi, un orgoliu justificat cu precădere și de
către public. La același teatru, de astă dată în sala mică (305 locuri),
Exilații de James Joyce a devenit pentru regizorul Theodore Tho-
mas și scenografa Lidia Pincus, pentru o distribuție inspirat
alcătuită în care a strălucit Alex Peleg în Richard Rowan, obiectul
unui spectacol de interes, gândit și construit pe tema singurătății,
a înstrăinării de sine. Textul lui Joyce, o descoperire pentru mine,
este restructurat și rescris în spațiul scenic inteligent, cu fantezie,
între regie și scenografie în special existând o bună conlucrare.
Nu însă liniară, nu demonstrativă. Întreg demersul scenic se edifică
pe un sistem original de simboluri și semne, amplificat pe măsură
ce acțiunea înaintează, își susține ideile pe o remarcabilă patimă,
punând în discuție condiția intelectualului lucid, aparent doar cu
capul în nori, rupt de cotidian. În realitate, regia accentuează prin
acumulări ce nu au numai rolul de a clarifica subiectul, ci și de a-i
spori tensiunea, contrapunând-o conflictului dintre viața propriu-
zisă și ideea de viață. Într-un decor ce de la început întărește cre-
dința că se va substitui imaginii unui acvariu, menit parcă prin
transparență să oblige la o comunicare directă, disimularea fiind
exclusă ca posibilitate, acțiunea e departe de a rămâne strict la pe-
rimetrul reprezentării, ea e împinsă treptat în metaforă, i se asi-
gură un grad de transfigurare ce o dilată până la suprarealism.
Impresia aci e de invazie a himerelor, un fel de„joc al ielelor”, aci de
echivalare plastică a unor obsesii ale inconștientului. Pendularea
între abstract și ilustrativism (pietrele din fundal par a lua chipul
unor sacrificați pe altarul setei de absolut) e definitorie nu numai
pentru cadru scenografic, ci și pentru viziunea regizorală. În apro-
pierea Teatrului Habima, pe același bulevard (Dizengoff), se află
Teatrul Cameri la care văd Suferințele lui Iov, un spectacol novator,
complex, „nebun” într-un cuvânt, un spectacol cu o densă și pro-
vocatoare piesă israeliană. Scrisă de Hanoch Levin, autor care nu
a depășit patruzeci de ani, deși are deja o operă. Este considerat
în Israel, de altfel, un dramaturg de primă importanță, cu sub-

stanță și obsesii proprii, temeinic ancorat în cultură și tradiție, dar
și cu o scriitură modernă, trimițând la teatrul absurd (Ionescu,
Beckett), cu o tratare foarte liberă a materiei dramatice în pro-
nunțate reverberații avangardiste, cu trasee speculative în maniera
dramei filosofice (Camus, Sartre). În plus, Hanoch Levin e și regizor.
În Suferințele lui Iov, text inspirat tematic, așa cum lasă să se între-
vadă titlul, dintr-un motiv biblic datat, dar temporal plasat ca
acțiune în plin imperiu roman, iar ca sens la nivel parabolic foarte
actual, dramaturgul și regizorul își împart atribuțiile, spectacolul
aparținând dublei sale calități. Ceea ce nu înseamnă că e vorba
de un dramaturg-regizor, chiar dacă în primul act se dă câștig de
cauză dramaturgului. Lucrul acesta se vede într-o imagine scenică
relativ statică, prea apăsat subordonată replicii, specifică teatrului
de factură literară. În actul al doilea, în schimb, spectacolul își mo-
difică registrul radical, limbajul dobândește autonomie, atestă o
marcantă inventivitate, spirit creator, o întreagă suită de imagini
șoc umplu scena, fiind evident că un regizor de vocație a luat frâile
în mână, violentând în extremis așa-zisele„tipare”precedente. Este
adevărat, de asemenea, că în cele două acte deosebirile de atitu-
dine și formele de scriitură se soldează cu mutații de profunzime
și în ceea ce privește tratamentul aplicat substanței. În primul act,
de exemplu, suferința devine temă de meditație asupra existenței,
confruntarea de idei aici e prioritară. În al doilea act, prin urmare,
dramaturgul nu mai ține în șah regizorul, ci îl lasă să-și facă de cap
într-un fel de spectacol de parodiere a suferinței, cu ironie, cu ci-
nism, încercând îndeosebi o demitizare a ei. Suferințele lui Iov, ori-
cât de paradoxală ar părea afirmația, nu e numai spectacolul
israelian cel mai reprezentativ dintre cele pe care le-am văzut, ci și
cel mai european.

19 februarie 1994. Am văzut cu câteva seri în urmă la Teatrul
Nottara Prinţul negru de Iris Murdoch. O piesă de valoare medie în
care există tot ce e necesar pentru ca publicul (cititorul) să se lase
dus de vârtej: dramă, melodramă, idei, speculaţii, filosofie, sen-
zaţional, adică„lovituri de teatru”în valuri. Sunt prezente toate te-
mele mari ale artei şi vieţii: condiţia creatorului, iubirea, vârsta,
moartea, alienarea, eşecul existenţial, intelectual, mistificarea, au-
tomistificarea, revelaţia etc. Bradley Pearson, cel numit „prinţul
negru”, e un personaj hamletian, un Hamlet ridicat la semnificaţie
de simbol, de obsesie, e utopia, nebunia pe care o atinge, la crea-
torul de excepţie, nevoia de absolut, de perfecţiune ce rămâne
pururi o fata morgana. Piesa scrisă de Iris Murdoch, în ciuda unor
teme profunde, grave ca premise, nu e departe, aparent, de un
text cu un aer nedisimulat comercial, dacă nu cumva şi monden.
Subiectul a fost bătut şi răzbătut de literatura vremurilor: conflic-
tul între artistul de geniu şi artistul mediocru, Mozart şi Salieri, între
iubirea autentică şi iubirea mimată. Substanţa, evident epică, şi
structura, evident narativă, sunt ale romanului. Cum se întâmplă,
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în general, acest gen de scrieri, cunoscute sub denumirea de
adaptări, dramatizări etc., nu sunt scutite de cusururi, le lipseşte
organicitatea, poate teatralitatea, accentul căzând de obicei pe re-
constituirea faptelor, derularea lor făcându-se pe spaţii întinse de
timp. Totuşi, să nu fim exclusivişti: sunt adapătri de romane care
au produs montări celebre. Regretatul regizor francez Antoine
Vitez a formulat şi o teorie extrem de tentantă: nu virtuala piesă
dintr-un roman îl interesa, mărturisește, ci transpunerea în scenă
a romanului propriu-zis. Chiar dacă nu merge așa de departe, Cor-
nel Todea are meritul, incontestabil, de a fi ştiut să construiască un
spectacol dinamic, evitând fragmentarea, planurile retrospective,
modul oarecum monoton în care se succed scenele, cu vădită
tentă demonstrativă. Decorul lui Nicolae Ularu jumătate funcţio-
nează realist, jumătate alegoric, atât ca imagine, cât şi ca sens, asi-
gură un cadru transparent acţiunii, dar e şi receptiv la ideile ei,
prelungindu-i şi amplificându-i semnificațiile. Regizorul decupează
fabula cinematografic, dar îi şi estompează, totodată, ceva din ca-
racterul pronunţat secvenţial, compensând liniaritatea discursu-
lui printr-o anume ambiguitate tensională. Jocul actorilor depă-
şeşte nivelul anecdotic, ei apar conectaţi la o stare de spirit bân-
tuită de nelinişti, nevroze, făcând să pulseze în scenă ceva necu-
noscut, misterios, viaţa însăşi. Fiecare personaj e portretizat cu
fineţe, în detalii expresive, cu peniţă sigură. Şi totdeauna cu natu-
raleţe, cu farmec, candoare, dând senzaţia că e ceea ce trebuie.
Ion Haiduc evoluează în Francis Marloe patetic și dezinvolt,
Constantin Cotimanis cu o suficienţă nuanţat punctată, subtil de-
conspirată, în scriitorul de serie Arnold Baffin, Dana Dogaru cu o
energie temperamentală distinct susţinută psihologic, deci şi cu
efect, în Rachel, Cristina Stoica, o adolescentă exaltată, graţios ro-
mantică, în Julian, dar surprinzător de rapid adaptată la mentali-
tatea mediului, sau Camelia Zorlescu (Priscila) şi Victoria Cociaş
(Christine), la rândul lor, actriţe cu aură, care îşi individualizează
exact personajele. O, dar în Prinţul negru spectacolul e extraordi-
narul Ștefdan Iordache.Totul e gândit şi simţit în cultul lui. Mult,
puţin, publicul e fascinat de el, vibrează ca el, identificându-se cu
el, părăsește sala mulţumit că a fost la teatru, că a văzut ceea ce
ș-a dorit, că Ştefan Iordache e evenimentul la care a luat parte. E
atâta har şi atâta inteligenţă în acest actor încât nu poţi decât să te
consideri norocos că eşti contemporan cu el. E uimitor ce poate să
pună în drama unui personaj precum scriitorul Bradley Pearson:
luciditate, cinism, duioşie, tandreţe, disperare, resemnare, fragili-
tate, putere, patetism, amară neputinţă și juvenilă candoare.

16 septembrie 1994. Aseară Silviu Purcărete s-a bucurat de
triumf și la Belgrad. A douăzeci și opta ediție a cunoscutului Festi-
val Internațional deTeatru BITEF (unde nu uit că în urmă cu vreo
patru decenii am văzut pentru prima oară un spectacol de Pina

Bausch) a debutat în 15 septembrie a.c. la sala Teatrului Zvezdar
din Belgrad cu Decameron 646. Un spectacol de mare artă realizat
cu trupa Teatrului Anton Pan din Râmnicu Vâlcea, compus cu un
un rafinament regizoral ieșit din comun. Imaginativ și melodios
în ritmul și transparența lui, în care aportul memorabilului actor
craiovean Ilie Gheorghe a fost uriaș. La spectacol au fost prezenți
doamna Nada Popovici Perisit, ministrul culturii din Serbia, care i-a
felicitat pentru performanța lor artistică pe regizor și actori , dom-
nul Nebyosa Civic, primarul general al Belgradului, membrii ai Am-
basadei României, oameni de teatru, ziariști, un numeros public.
Depășind orice așteptări, Decameron 646, desăvârșit ca viziune re-
gizorală, cu un spirit de avangardă profund asimilat, stilistic exce-
lent ținut sub control, a beneficiat, în finalul reprezentației, de
ropote nesfârșite de aplauze, de interesul televiziunilor, al radiou-
rilor, cotidianelor și revistelor de specialitate, contribuind din plin
în felul acesta la o nouă reconfirmare a celebrității lui Purcărete la
nivel internațional.

26 septembrie 1994. Duminică, 25 septembrie a.c., TNB și-a des-
chis stagiunea într-un mod Fast. Nu însă printr-o premieră propriu-
zisă, deși ceeea ce s-a întâmplat a fost o premieră autentică, nici
printr-o reluare a unei reprezentații de succes, prefațată de un dis-
curs festiv, ci prin realizarea unui tulburător moment de omagiere
a lui Liviu Rebreanu. Opțiunea pentru acest mare scriitor al litera-
turii române și universale nu a fost defel întâmplătoare. Dimpo-
trivă, ea a avut cel puțin două motivații majore: una a vizat o dată
de calendar literar (la începutul lui septembrie s-au împlinit cinci-
zeci de ani de la trecerea în neființă a scriitorului), iar alta pe omul
de teatru Liviu Rebreanu (dramaturgul și cronicar dramatic, pe de
o parte, director general al teatrelor, cum și director, în două etape,
al Teatrului Național, pe de alta). Provocând o reală emoție celor
prezenți, Fănuș Neagu, actualul director al primei scene a țării, scrii-
torul cunoscut pentru cultul pe care îl are pentru genialul său
înaintaș, a anunțat, declarând deschisă Stagiunea 1994-1995, că
sala Amfiteatru se va numi sala Liviu Rebvreanu. Astfel, Fănuș
Neagu săvârșește nu numai un act de dreptate, dar își leagă nu-
mele, în același timp, de o inițiativă menită să reînvie o veche
tradiție a teatrului românesc : aceea a matineelor culturale. Nu
m-aș mira, totuși, dacă se vor găsi și din aceia care să considere că
omagierea lui Liviu Rebreanu reprezintă o încercare de aservire a
Teatrului Național puterii sau, și mai rău, de a-l compromite. Dar
să nu vorbim despre nerușinarea„băieților și fetișcanelor de servi-
ciu”cărora totul le pute dacă nu li se strecoară leul în buzunare! Să
reținem că domnii Radu Beligan și Ion Lucian, doi actori care s-au
întâlnit în cariera lor cu Liviu Rebreanu ca director, au insistat în
evocările lor, încă puternic marcați sentimental, pe contactele per-
sonale cu autorul Pădurii spânzuraților, pe amintiri, într-un cuvânt,
iar domnii Valeriu Râpeanu și Nicolae Gheran (cel din urmă printr-o
scrisoare) s-au referit la opera scriitorului, dar și la atacurile de care
nu l-au scutit confrații, imediat după moarte. Matineul de la Națio-
nal s-a încheiat cu un spectacol lectură plin de vervă, în fapt o re-
prezentație aflată într-un stadiu avansat de elaborare, prin care
spectatorii au făcut cunoștință cu o piesă inedită a lui Rebreanu,
Rendez-vous, o farsă spumoasă, cu o intrigă de un haz necon-
trafăcut. Regia acestei restituri, cu șanse de a deveni un bun spec-
tacol, aparține lui Eugen Cristea. Sigur, dacă se va da frâu liber
fanteziei. Chiar și în această fază de lucru, însă, când replicile încă
se citesc, interpreții (Eugen Cristea, Armand Calotă, Carmen Io-
nescu, Mihaela Dumitru, Simina Siminie și Tomi Cristin) nu sunt
zgârciți nicidecum cu disponibilitățile lor. Așa că sar de cele mai
multe ori firesc peste artificii și inhibiții..



www.revistaneuma.ro
Jurnal teatral

Nr. 7-8 (45-46) � 2021
95

13 iunie 2021. Astăzi am terminat de citit în manuscris (122 pa-
gini A4) o piesă inedită a lui D. R. Popescu, Homeriadada, populată,
cum sugerează și titlul, cu personaje (Menelau, Elena, Agamem-
non, Ulise, Ahile, Paris) bine cunoscute din străvechile epopei ho-
merice. Curiozitatea e mare. Căci pe lângă scriitura fluentă, care
m-a acaparat încă de la primele replici ale dialogului dintre Me-
nelau și Elena, alert, ironic, insinuant, parșiv etc., adică în tot nu
doar eficient, ci și mereu incitându-mă să-i bănui deznodământul
dar și mai exact să ghicesc spre ce țintește „trăsnaia”. Barochism
mult, fantezie debordantă, evocări în avalanșă... În scrierea lui DRP
sunt două piese în una singură. Prima se intitulează, cum am spus,
Homeriadada, iar a doua, cum e de prevăzut, Iliadada cu subtitlul
Corul copiilor. De reținut e că și data finalizării lor, așa cum notează
autorul, diferă. Homeriadada a fost isprăvită joi 15 august 2013 și
Iliadada duminică 15 ianuarie 2015. Iată că nu mă aflu deci tocmai
pe tărâmul unei prospături. Suratele lecturate au o vechime de
sertar glorioasă și probabil că în timpul îndelungatei lor gestații să
nu fi fost ocolite pe ici-colo de intervenții. Până la urmă contează
mai puțin dacă e o piesă în două părți sau sunt două piese care se
îmbucă voind să convingă că una fără cealaltă nu sunt întregi. Cât
privește subiectul, acesta nu e o reconstituire de fapte provenite
din documente și nici din comentarii pe marginea lor. El e rezulta-
tul unei imaginații dezlănțuite, uneori împinse la limita dicteului,
așează faptele în pagină cu patos, cu voluptate, urmând o logică
a relatării insolită, lipsită de constrângeri din punct de vedere tem-
poral, cu răsturnări de perspectivă și situații spectaculoase. Piesa
aceasta, ca viziune și construcție, e o metaforă în care se încorpo-
rează o imensă materie dramaturgică, un amplu conglomerat de
ipoteze, o lume de simboluri și mituri nefixată într-un timp și o te-
matică anume. Homeriadada (da!, da!) e o poveste a poveștilor, care
conține o mulțime de „povești”, încât regizorul, actorii scenogra-
ful, și cine o mai vrea, au posibilitatea să-și descopere și scrie din ea
propria poveste. Citind-o am avut senzația că subiectul nu e unul
care își propune să actualizeze o epocă și dramele ei, poveștile ei
ca să repet din nou cuvântul, ci e ca un burete care absoarbe con-
temporaneitatea, integrându-și-o dimensiunii sale, homerizân-
d-o, în ideea că realitatea ce o cuprinde (evident, subiectul!)
suntem noi, în sensul că o locuim ca și când am locui într-o oglin-
dă. O oglindă în care nu ne vedem devreme ce trăim și existăm
înlăuntrul său, dar ne văd cei de ieri și cei de mâine. Nimic contra-
făcut, nimic artificial. Senzația de ansamblu e că în gânduri și idei,
în replici și situații, totdeauna se atinge un ridicat grad de tensiune
și autenticitate. Ne aflăm, așadar, dinaintea unui text greu de pus
în scenă. Pentru de deveni ceea ce este are nevoie de regizori și

actori pe măsură. DRP demult nu mai scrie texte adecvate la rigo-
rile curente ale scenei, ci pur și simplu spectacole... Încă de la pri-
mele piese o sumedenie de pricepuți în ale teatrului, critici cu
precădere, dar și regizori lipsiți de har, s-au avântat să-i reproșeze
că acestea ar avea o construcție defectuoasă. Or, chestiunea con-
strucției nici dramaturgul și nici Vlad Mugur când i-a pus în scenă
Pisica în noaptea Anului Nou, realizând un spectacol eveniment, nu
au prea luat-o seamă. Dimpotrivă, marele regizor o consideră un
obstacol secundar:„Dacă există material, construcția mă privește,
e datoria mea de regizor s-o rezolv, să tai, să mut scene. De multe
ori am fost stânjenit de piese perfect construite, căci a trrebuit să
mă supun lor”. Și își continuă apoi confesiunea explicit și hazos: L-
am adus pe Iuonescu-Gion în rolul principal. Dain și Motoi erau
copii lui.; primul – carierist, al doilea - bolnav de nervi și cinic. Sora
lor, interpretată de Anca Neculce, era o nimfomană, iar mama con-
solatoare a fost Rodica Daminescu, deoarece Silvia Ghelan refu-
zase rolul în care Dain și Motoi îi erau copii, după ce în alte piese
i-au fost iubiți. Dar cum mă puteam eu supăra pe Silvia Ghelan:
Repetițiile s-au scurs într-un râs aproape permanent din cauza ci-
nismului lui Ionescu-Gion care nu-și putea imagina spectacolul pe
construcția defectuoasă a piesei. Trebuia, de pildă, să intre în scenă
și spunea: ”Cum să intru în scenă dacă sunt în scenă? Când am ieșit
din scenă? Personajul meu nu a ieșit din scenă. Să-l întrebăm pe
autor când am ieșit eu din scenă”etc. Nu însă astfel de detalii con-
stituiau probleme majore pentru Vlad Mugur, ci conținutul piesei
Pisica în noaptea Anului Nou, obsesia că nu-l va putea salva să
treacă de cenzură:„Începusem piesa într-n abur de beție, un fel de
dans, un fel de vis, o situație de noapote ireală, ca și cum, vezi
Doamne, ar fi fost o închipuire. Era de fapt o piesă foarte realistă.
Terminam spectacolul tot într-o atmosferă de beție, de visare să o
scot puțin din realitate. La discuția din Consiliul artistic, Ionescu-
Gion l-a felicitat pe D. R. Popescu pentru această extraordinară
piesă... D. R. Popescu i-a spus: Vă cred, mai ales că v-a făcut să râ-
deți atât de mult în timpul repetițiilor”. Adevărul e că literatura de
calitate și „construcția defectuoasă” pârjolesc și în Homeriadada.
Ironia frisonează din fiecare replică: „Agamemnon: Viitorul va pro-
fita de acest exemplu academic! Din prima cetate arsă nu va
rămâne decât un cuvânt. Numele ei!” . De altfel, ironia deconspiră
o stare de spirit, definind caracterul personajelor. Iliadada se în-
cheie cu două replici memorabile, care scot în evidență tâlcuri asu-
pra cărora se cere meditat: „Agamemnon: Elena plânge!... De
spaimă?!... Jelește moartea lui Paris!... Se teme că va fi pusă lângă
Paris, și Ahile?!... Moartă?!”... Dar șiretul Ulisee și de astă dată e teri-
bil de abil pe fază:„Plânge de bucurie!... Că și-a reîntâlnit soțul drag!
Privește!... Îl ia în brațe pe riga Menelau... Cu el în brațe calcă pe ni-
sipul de lângă corabie!...Îl îmbrățișează pe Menelau, îl învârte în
jurul ei, cântând!... Se învârte pământul sub ei de atâta fericire!...”
Desigur, scena se petrece după moartea lui Paris și întoarcerea
Elenei la Menelau. Apocaliptică mostră de fățărnicie și ipocrizie,
de mizerie morală și politică. Ce actualitate ne mai trebuie? În fine,
la sfârșitul lecturii, îl sun la telefon pe autor, așa cum i-am promis.
Îi spun că sunt trist. „De ce?”, mă întreabă! „Nu ți-a plăcut danda-
naua?” Tac câteva clipe. Apoi la fel de lapidar cum a început închei
convorbirea: „Vai, bătrâne, cum poți să-ți închipui așa ceva! Sunt
mâhnit că nu mai sunt regizorii din tinerețea noastră care să ne
bucure cu un mare spectacol. Cei de astăzi nu au timp să citească
piese de dramaturgi români contemporani. Și nici pe cei mai de di-
nainte. Ei își scriu singuri textele pentru spectacole! Dar hai că ne
vom întâlni și vom vorbi pe îndelete. Noapte bună!”

���



www.revistaneuma.ro
Rock 96

Nr. 7-8 (45-46) � 2021

Nu demult, lumea viniliștilor români a fost străfulgerată
de apariția unui LP: Hai noroc! (667 Records). Subintitu-
lat Garage, Beat and Pop Artifacts from România, discul

are 16 piese „de tezaur”. Le amintesc pentru amatorii lipsiți de...
norocul achiziționării unui exemplar: 1) Sincron – Hăulita de la Gorj;
2) Sideral – Nori de ploaie; 3) Trio Caban – Sweet Lies; 4) Anca Age-
molu – Te voi iubi pân-la sfârșitul lumii; 5) Mondial – De va veni la tine
vântul; 6) Entuziaștii – Dynamite; 7) Sideral – Cântec pentru tine; 8)
Margareta Pâslaru & Sincron – Little Devil; 9) Phoenix – Totuși sunt
ca voi; 10) Cometele – My Babe; 11) Cometele & Ilinca Cerbacev –
Tu ești omul potrivit; 12) Cvintetul Mamaia – Judy in the Sky; 13)
Sideral – Pasărea Archaeopterix; 14) Sincron – Morarul; 15) Savoy –
Povestea lui Păcală; 16) Coral – Trece vremea. (Artwork, Graphics,
Compiled By, Producer – Andy Sinboy Luke; Transferred By, Re-
mastered By, Edited By, Engineer, Compiled By – Remus Miron.
Limited edition of 500 copies with 12“ gatefold insert.) Am trecut
în paranteză precizările necesare pentru identificarea „autorilor”,
deoarece atât coperta, cât și cămașa interioară, cu text explicativ
și fotografii edificatoare, nu le conțin. Și nu este o greșeală de pro-
ducție, ci chiar intenția explicită a graficianului, care a dorit ca ilus-
trațiile – în frumoasa tradiție a realizărilor Occidentale notorii din
deceniul al șaptelea – să nu fie„murdărite”de litere. Deși lipsa pare
să dea un aer„pirateresc” albumului, realitatea e mult mai expre-
sivă decât pot eu să o transcriu în cuvinte. Pentru chițibușarii care
se împiedică în lingură deoarece nu li se servește mură-n gură ce
pot să-și procure singuri, există internet & un site cu tot ce trebuie:
https://www.discogs.com/Various-Hai-Noroc-Garage-Beat-And-
Pop-Artifacts-From-Romania/release/17015868. N-au decât să
click-uiască, apoi să clicuiască! (Și să vadă DEXonline pentru nu-
anțări!)

Pe cât de neașteptată este apariția, pe atât de flamboaiant se
vădește conținutul. În primul rând, „citim” în simpla înșiruire de
nume și titluri o anume normalitate a lumii românești din cinci-
nalul considerat cel mai liber și mai promițător al perioadei co-
muniste. Publicistica băștinașă vădit părtinitoare încă e agitată de
opinii extrem de bățoase care proclamă lipsa oricărei realizări cul-
turale viabile în acei ani. Se tot repetă că de acolo provine actuala
sărăcie cronică, trecându-se sub tăcere premii, medalii și alte
însemne de recunoaștere obținute de artiști cu diverse orientări
estetice, nesusținuți și nestipendiați de stat. Limitându-ne la mu-
zică, negaționismul nu scârțâie, totuși, pe nedrept: înregistrările
rămase de la prima generație de rockeri români sunt infime nu-
meric și, tehnic, de slabă calitate. Cine ar vrea să documenteze o is-
torie autohtonă a genului, nu se poate sluji de micile discuri pe 45
de turații, numite singles (cu două piese) ori EP, cu 3 sau 4 piese.
Puține exemplare se mai găsesc intacte, iar„masterizarea”suferă de
boala tinereții oricărui domeniu de activitate: entuziasmul, să nu
zic amatorismul. Plus că, date fiind condițiile sociale (restricții im-
puse de cenzură și dirijism cu supervizare de la partidul unic), orice
compoziție originală era suspectă din start. Din păcate, năravurile
perioadei s-au perpetuat până în prezent. Exemplu, din arealul de
suferință al acestei rubrici, este„firma” de stat Electrecord, moște-
nitoarea unui catalog de înregistrări audio pe care nu se pricepe

(sau nu vrea) să le gestioneze în folosul cetățenilor. Când orice altă
firmă de profil din restul țărilor ex-comuniste își conservă și restau-
rează arhivele, ai noștri ca... electrecorzii trag banda magnetică de
coadă și se opun inițiativelor particulare de utilitate publică. (Nu
mai amintesc de neplata unor drepturi de autor – notorie fiind
situația în cazul Phoenix & Nicu Covaci.) N-am spus toate astea
fiindcă știu câte ceva din culisele realizării de față, de piedicile puse
celor doi realizatori etc. Situația urmează parcă un șablon în toate
zonele culturii și artei: o clică de indivizi înfipți în posturile de con-
ducere ale instituțiilor destinate să conserve memoria și realizările
cetățenilor acestei țări, blochează cât pot orice demers, dacă nu le
iese șpagă și plocon.

În al doilea rând, pentru ascultătorul nativ din mine, melodiile
amintesc fericita perioadă a formării personale, cam de la 10 la 15
ani, când lumea părea feerică, școala o corvoadă plăcută, iar vii-
torul musai luminos! Mă vrăjeau aceste piese, când le auzeam la
radio, fără să rețin cine le cântă ori le-a compus. Pick-up n-aveam,
ocazii să văd artiștii„pe viu”– inexistente. Însă eram bolnav de rock,
căpătasem microbul prin contagiune planetară.

Recuperator din punct de vedere cultural, gestul realizatorilor,
are și valoare terapeutică. Bine ar fi ca„medicamentația” să se ex-
tindă asupra domeniilor suferinde ale realității noastre actuale,
întru pregătirea normalității pentru generațiile următoare.

No, rock!
dumitru unGureAnu
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Gelu neGreA

Din motive pandemice și esti-
vale, între rubrica precedentă
și aceea pe care o citiți acum –

desigur, cu interes sporit – s-a întins o
perioadă de timp atât de lungă încât un
Campionat European de Fotbal, combinat
cu niscaiva Jocuri Olimpice amânate cu
un an și japoneze pe deasupra abia de-au
reușit să o umple cu evenimente cât de
cât memorabile. Să mă ierte Cel de la
Săritura în Înălțime, dar dacă ar fi să le
așezăm pe amândouă sub o singură,
unică emblemă, cât de cât unificatoare,
cred că cea mai potrivită ar fi wagneriana
Götterdämmerung – ceea ce în traducere
liberă ar însemna, după cum o știe orice
iubitor de operă, „Amurgul zeilor”. La
obiect, iată cam cum devine asta:

Dispariția din fotbalul mare a celebru-
lui Cristiano Ronaldo, omul care a marcat
o epocă la nivel de club, precum și la nivel
de națională lusitană. Dacă Portugalia a
însemnat ceva în Europa – recte, un titlul
continental, de exemplu – faptul s-a dato-
rat în proporție covârșitoare acestui super-
jucător capabil să câștige singur meciuri
pierdute de coechipierii lui sau aflate pe
muchie de cuțit. Transferul lui Ronaldo de
la Real Madrid la Juventus Torino a repre-
zentat întâiul pas spre prăbușirea unei
legende în poveste curentă, iar Campio-
natul European recent, al doilea. (S-ar
putea ca povestea fostului puști care i-a
dus cândva ghetele lui Marius Nicolae să
se lege sau ba cu cele ce urmează, dar
transferarea unui alt mit forbalistic, Lionel
Messi, de la Barcelona la PSG să reprezinte
o eroare similară, precum și o prostie mo-
tivată financiar cu consecințe asemănă-
toare. Mă rog, o muri și-om vedea, vorba
unui poet din interbelic...).

Să ne întoarcem însă la zeii cu cram-
poane și jambiere pe care Campionatul
European i-a năruit în praful și pulberea a
ceea ce va să fie mâine banala uitare.
Unul dintre ei este Thomas Müller și se
așază în rând odată cu cel care a fost ex-
cepționalul portar al naționalei Germa-
niei, Neuer, cu, de asemenea, celebrul
Toni Kroos și cu selecționerul aceleiași
mai mult decât respectabile reprezen-
tative, Joachim Löve, care au făcut și ei

cei dintâi pași spre amurgul unei cariere
ilustre, dar care se poziționează între
ceea ce se cheamă mai curând trecut de-
cât prezent sau, eventual, viitor fotba-
listic continental.

Cu părere de rău, în aceeași categorie
de mari jucători și uriașe echipe care au
fost și din ce în ce mai puțin vor fi se
numără genialul mijlocaș croat Luca Mo-
drici, cel care, timp de cîțiva ani, a făcut
întreg jocul Realului din Madrid câtă
vreme clubul espaniol a dominat fotbalul
european și, în plus, a dus o națională
balcanică, fără mari resurse de talent pe
locul al doilea în lume.

La capitolul „amurgul zeilor” se mai
numără, să am pardon, și numele dom-
nului Didier Dechamp, antrenorul de
valoare puțin peste medie, care a condus
cu competență, dar și cu oarecare noroc,
selecționata Cocoșului galic printre trium-
furi la care nu sunt deloc convins că îi
dădeau dreptul calitățile intrinseci ale
jucătorilor săi. În aceeași ordine de idei și
sentimente, nu mă grăbesc să cânt încă
prohodul unei echipe precum portocala
mecanică, însă evoluția nederlandezilor
de la acest Campionat European lasă o
lacrimă să cadă pe iluziile celor care au
crezut în frumoasa culoare a fotbaliștilor
care odinioară atacau titluri dintre cele
mai prestigioase din Europa și de pe
mapamond.

Și sub umbra decăderii mai stau destui
jucători și destule formații...

Sărind de la una la alta, nu pot să nu
marchez lipsa de rezultate cu care cei o
sută și nu știu câți reprezentanți ai Româ-
niei s-au întors de la Jocurile Olimpice de
la Tokyo: o singură medalie de aur și trei
de argint. Acest palmares, dacă se poate
numi astfel, nu poate primi decît califica-
tivul de jalnic, fiind cel mai slab din istoria
participărilor noastre la J.O. de vară din-
totdeauna. La această oră târzie din noap-
te, România a dispărut de pe harta a nu-
meroase sporturi individuale sau de echi-
pă în care a strălucit de-a lungul și de-a
latul timpului, marcând nu o dată veri-
tabile repere ale unor întreceri cu care ne
identificaserăm: gimnastică, box, canotaj,
haltere, atletism etc., etc.

Este greu să nu plasezi astăzi prezența
României la Jocurile Olimpice sub semnul
amurgului zeilor de odinioară și să nu îți
pui întrebări mai mult ori mai puțin reto-
rice privind șansele noastre ca națiune de
a reveni vreodată pe pozițiile pe care le
ocupaserăm odinioară. Să nu uit: tot noi
am fost, după decenii multe și printre cei
care ar fi trebuit să jucăm un fel de fotbal,
însă nu am izbutit decât să arătăm o fațetă
nedorită a penibilului. Și când te gândești
că niște cluburi bățoase au refuzat să
trimită fotbaliști în Japonia sub pretextul
că au nevoie de ei pentru niște meciuri de
doi bani din cupele europene. Meciuri pe
care le-au pierdut cu brio, realizând per-
formanța de a scoate, cu excepția CFR-ului
din Cluj, toate cluburile românești, de pe
harta fotbalistică continentală. Götter-
dämmerung...

Dar cum o nenorocire – sportivă sau
de altă natură – nu vine niciodată singură,
iar mai multe nenorociri cu atât mai puțin,
în această perioadă s-a mai întâmplat și
pocinogul la care aproape nu ne așteptam
să se producă vreodată: Simona Halep a
căzut dintre primele zece tenismene ale
lumii pe un loc de unde, cu dificultate va
reveni acolo unde ne obișnuisem s-o știm.
Cele câteva mciuri cu jucătoare de mâna a
patra – pierdute în chip neașteptat și alea
– nu ne oferă prea multe speranțe de re-
venire a Simonei acolo unde noi conti-
nuăm să credem că merită. Și, Doamne, ce
împrejurări prielnice ne stau la dispoziție!
Pentru că, dacă ne uităm bine în dreapta
și-n stânga, marile jucătoare care au do-
minat arenele mondiale – Serena Williams,
Maria Sharapova... – au dispărut din pei-
saj, lăsând locul pretutindeni unei medio-
crități numeroase, dar deloc promițătoare.
Iar dacă nici acum...

Nu înțeleg ce se întâmplă prin sportul
românesc și al lumii. Probabil că sportul
nostru se simte dator să intre în armonie
cu restul evoluțiilor naționale – econo-
mică, în primul rând, însă nu numai. Cât
privește restul lumii, onest vorbind, nici el
nu stă mult mai bine, așa că cine știe ce
vigurose ridicări de sprânceană nu sunt
deloc în ordinea firească a lucrurilor. Mai
bine să luăm totul așa cum este...

Amurgul zeilor
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FloricA bud

Fructe vreți, poame primiți! Nu am
terminat încă cu prunele Bistrițe,
prune ce au ajuns la noi din Da-

masc, via Franța. Până acolo au fost pur-
tate de pelerinii și cruciații din Damasc. Tot
prin bunăvoința domnului Google am
aflat că aceste minunate fructe mai au și o
altă denumire, prune de Agen. Nici nu știu
ce să fac, să mă bucur ori să mă supăr din
cauza acestor fructe, care aș fi jurat că sunt
șulmedene (ulmenene) și când colo sunt
tocmai din Damasc.Tot este bine, că pro-
prietarii de horincii (locurile unde se ob-
ține horinca) nu trebuie să plătească
impozite Damascului!

Sora mea, Valeria, și cu mine, tot cule-
gând prune de pe mejdă, ne trezeam că
vacanța mare era cam... trecută. Ne uitam
cu jale la șirul de pruni încărcați și ne
plângeam de milă. Acum ne uităm cu
altfel de jale la prunii goi-goluți. Și uite
că nu știu cum am început cu prunele
deși ele se coceau târzior. Primele fructe
erau fructele de smeur. Zmeurei, noi îi
spuneam, mană. O aud și acum pe bu-
nica cum ne îndemna, „mergeți și mân-
cați mană”. Din mană ne făceam spumă.
Fructelor adăugam un albuș bătut bine și
zahăr pudră. Pe vremea aceea zahărul nu
era socotit otrava albă, ca acum. Deci
primele fructe ar fi ele. Mâncam și pom-
nițe (dude) din pomnițarul ce se sprijinea
de gardul dispre matușa Marișca și un-
chiul Florea. Nu știu pe cine a supărat și
nici nu îmi aduc aminte când a fost tăiat.
Nu îmi plac oamenii care taie copacii, mai
ales pomii fructiferi. La sfârșitul lui iulie se
coceau perele mălăiețe din ogradă. Părul
avea o coroană frumoasă cu o tulpină
groasă. Îl mai avem, probabil face suta de
ani. Este singurul pom în care m-am urcat
fără frică. Perele sunt seci și fărinoase.
Coapte fiind, când cădeau se tocăneau.
Desigur toate fructele răscoapte pățesc
același lucru, când întârzie să cadă.

La mulți ani distanță tata a altoit un
păr cu mlădițe dintr-un păr mustos. Perele
lui când sunt coapte sunt ușor îmbujorate
pe o parte. Dar, să fiu clară, nu sunt cu
miez roșu așa cum erau perele lelii Agniș
din Arduzel, pere pe care le vindea în gară.
De unde știu? Știu pentru că și eu am vân-
dut din perele mălăiețe, călătorilor din
trenurile care treceau prin Gara Ulmeni-

Sălaj. Tot așa se numește și acum, deși Ul-
meni-ul a trecut de la Sălaj la Maramureș.
Era și distractivă acea activitate; noi copii
schimbam mersul cu vacile la pășune cu
vândutul perelor în gară. Între două tre-
nuri făceam afaceri cu lelea Agniș. Adică,
pentru două sau chiar trei pere mălăiețe
de ale noastre, dânsa ne dădea o pară cu
miez roșu. Nu doar culoarea roșie a miezu-
lui ne atrăgea ci și parfumul lui. Mă apucă
regretul când mă gândesc câte soiuri din
fructele copilăriei s-au pierdut. Nu mulți
oameni știu să altoiască și apoi au apărut
soiurile noi, agresive. Nucii sădiți de mine
nu au nici măcar 20 de ani și mi-au depășit
casa, iar cel de la Ulmeni, la înălțimea
aceasta, are peste un secol. Dar nimic nu
este cum a fost. Măcar am ce regreta.

Duminica urma să mergem, toată
familia lui Ioan Trif, zis Iuănu’ lu’Victoru’ lu’
Hedeş, la biserică. Noi, fetele, în viganauă
(rochii) şi păpuci de sărbătoare, eram cu
totul alte persoane! Mama, Cornelia, a
avut mania curăţeniei, a spălatului şi apre-
tatului. Apreta totul, începând cu şosetele
şi terminând cu firongurile (perdelele)...
aşa că duminica eram destul de ţepene şi
nefericite şi pe deasupra mai trebuia să
stăm cu spatele drept şi capul sus. Aţi pier-
dut ceva? Ne întreba autoritar mamica, pe
noi fetele, în drum spre biserică. Spre
norocul nostru, lăcaşul Domnului era în
capătul uliţei noastre, numită Uliţa dintre
Biserici. De certat, ne-a certat mereu...
niciodată nu am fost destul de elegante
pentru gustul său.

Dar să ne întoarcem la sucitura cu sil-
voiţ (magiun) la vremea asogatului (fră-
mântatului). Noi, copiii, ne înfăţişam în
cohea de vară şi aşteptam nerăbdători ca
bunica Valeria să sucească viitoarea cop-

tătură şi să o aşeze la dosthit în tepşi. Nouă
ne revenea sarcina să o înstruţăm cu ou,
folosindu-ne de pene de găină. Alergam
după ouă în coşconarul găinilor. Pe vre-
mea aceea eu aveam doar vreo patruzeci
de kilograme şi ţopăiam, cât era ziulica de
mare, într-un picior. Găinoasele, cum îmi
plăcea să le alint, cotcodăceau triumfă-
toare prin ogradă. Deh! Făcuseră oul... de
aur. Ne întorceam în cohe, spărgeam ouăle
într-un blid, le băteam bine şi ungeam
suciturile, dacă nu erau de post. Dacă erau,
atunci le ungeam cu pana înmuiată în ulei.
Bine dosthite se puneau în cuptor abia
după ce se scotea pthita. Cuptorul era su-
ficient de încins pentru ele.

Când bunica Valeria deshidea uşa cup-
torului, întreaga uliţă amninosea (mirosea)
a pâine proaspătă. Dar, fiindcă toate gos-
podinele de pe uliţă făceau aceleaşi bu-
nătăţi, nu se oprea niciun pofticios la
poarta noastră. Şi, dacă s-ar fi oprit, sigur
ar fi primit un codru de pâine. Odată
pthita scoasă din cuptor, urma ca suci-
tura să simtă pe cocoaşa ei căldura cup-
torului.

Cât timp se cocea sucitura, ne întor-
ceam din nou în ogradă, ca să culegem
poamele care se mai găseau pe jos. În
vremea aceea, sfârşitul lunii iulie, erau

coapte perele mălăieţe de pe bătrânul păr,
ce avea pe atunci o jumătate de veac.
Pomul fusese plantat de bunicul Victor, pe
care, din păcate, nu l-am cunoscut. Cu
acele pere mălăieţe ne-am făcut primii
bani, noi copiii, vânzându-le, după cum
am spus în gara Ulmeni, un important nod
de cale ferată. Era o concurenţă serioasă
între noi, cine îşi vinde mai repede şi mai
profitabil produsele.

Dacă îmi dădeau voie să mă alătur
grupului de copii ce jucau tupu, uitam de
toate. Dacă nu, aşteptam să se răcească
sucitura proaspăt scoasă din cuptor. Dă-
deam târcoale găbănaşului (cămăruţa de
la şură), unde bunica le pusese cu grijă,
acoperite cu un dosoi de tort, pe stălajă
(etajeră), pentru a se răci, preţ de... un
Tatăl nostru. Îi era frică bunicii, Doamne
fereşte, să nu ne pierdem răbdarea, noi
fetele, să o mâncăm în grabă nerăcită.
Coptătura fierbinte – ar fi putut să ni se
lipthească de rânză (stomac)!

Amintiri §i pohte copil[re§ti
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S emnul vizual sub care stă
NEUMA este un trandafir,
această floare care trans-

cende graniţele culturale, religioase, etnice,
deoarece frumuseţea și armonia semnifi-
caţiilor sale sunt un symbolon care are pu-
terea de a ne aduce împreună. Trandafirul
NEUMA este un trandafir înflorit, rosa cen-
tifolia, trandafirul cu o sută de foi, metaforă
a cărţii și a revistei și vorbește despre cura-
jul de a înainta crezând până la capăt în-
tr-un ideal. NEUMA este un semn de no-
taţie muzicală fără portativ, constând din
puncte și virgule, folosit în Evul Mediu pen-
tru cântarea liturgică. Astăzi NEUMA este
utilizată doar în cântarea bizantină și gre-
goriană, în special în comunităţile monas-
tice. Dincolo de această semnificaţie, care
deja o singularizează, o frumoasă poveste
spune că NEUMA ar fi la origini un proto
semn care, în funcţie de nevoia cititorului,
semnifica gest scenic în teatru, sunet în
muzică, cifră în matematică. Această ge-
nerozitate și disponibilitate de dialog cu

celălalt, până la transformare, pentru a îm-
plini nevoia interpretului său, fără a se pier-
de pe sine, dimpotrivă, îmbogăţindu-se, a
făcut ca NEUMA să fie cel mai potrivit nume
pentru Editură și pentru Revistă. Revista
NEUMA este o revistă cu profil cultural.

La fiecare două luni veţi putea citi un
număr dublu care va acoperi teme de la lit-
eratură la istorie, de la teatru la filosofie, de
la sport la educaţie, veţi putea urmări viaţa

culturală a românilor din diaspora și veţi
putea descoperi împreună cu noi adoles-
cenţi talentaţi la rubrica „Teen Spirit“, veţi
afla care sunt cele mai recente cărţi ale
Editurii NEUMA și îi veţi putea cunoaște pe
autorii lor, iar despre complexa și bogata
dramaturgie contemporană românească
veţi putea citi în paginile consacrate teatru-
lui, veţi afla despre cele mai noi apariţii
editoriale prin recenzii ale celor mai recente
și valoroase cărţi din literatura română con-
temporană și din literatura străină iar oa-
meni de cultură din ţară și din străinătate
vor fi mai aproape de cititorii noștri prin in-
terviuri.

Credem cu tărie în importanţa și în
necesitatea culturii, în rolul ei formator
esenţial. Răspândind lumina culturii în
întunericul ignoranţei putem să ne adu-
cem contribuţia - o picătură - de armonie
într-o lume frământată.

(Extras din Editorialul primului număr
al Revistei NEUMA – 1-2/2017)
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Copilul trebuie să crească zâmbind, iar grădinița rămâne
căminul cu povești minunate în care se dezvoltă.

La prima vedere, grădinița poate părea doar un loc de joacă, un
spațiu unde părinții ocupați își pot lăsa copiii. Cu toate acestea, gră-
dinița contribuie la dezvoltarea psihologică a micuților și se con-
centrează pe diverse abilități necesare pentru viitor. Grădinița are
atributul unui climat intern familial care permite o educație în funcție
de ritmul propriu al fiecarui copil, de nevoile sale afective și de acti-
vitatea sa fundamentală, jocul. Copilul preșcolar încă este la vârsta
la care totul este un joc. Astfel, grădinița este instituția care îi invață
pe micuți cum să res-pecte anumite reguli, un orar, o muncă struc-
turată și egalitatea șanselor în ceea ce privește educația. Vârsta pre-
școlară este un moment important pentru dezvoltarea copilului.
Micuții devin conștienți de lumea înconjuratoare, manifestă curio-
zitate față de ceea ce observă sau nu cunosc și ajung să imite com-
portamentele celor din jur.

Personalul grădiniței asigură un climat educațional optim în uni-
tate, prin realizarea proiectelor pentru amenajarea sălilor de grupă,
a blocului alimentar și a unui spațiu de joacă pentru copii în curtea
grădiniței.

După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a
copilului în societate. În cadrul grădiniței, el trăieşte prima experienţă

a vieţii în colectivitate, a vieţii sociale, alta decât familia. De la in-
trarea în grădiniţă, copilul realizează o adaptare la un anumit ritm
al vieţii cotidiene. Adaptarea la noul mediu şi la grup este un proces
de durată, cu progrese şi regrese, ce presupune eforturi perseverente
şi regulate.

Terapia prin joc este, spun specialiștii, cel mai eficient mod de a
ajunge la sufletul și mintea copiilor, de a le da încredere că visele lor
cele mai îndrăznețe pot deveni realitate. Prin joc și afecțiune ii putem
face sa fie optimisti, fericiți si sănătoși.

Tratând copilul ca pe o personalitate, munca de educare şi de so-
cializare va da roadele aşteptate. Fiecare copil are dreptul şi privi-
legiul de a se dezvolta în limita şi capacităţile sale. Responsabilitatea
personalului din grădiniță este de a asigura copilului cele mai bune
condiţii pentru a-şi fructifica din plin acest drept şi privilegiu. Noi
adulţii – care nu trebuie să uităm niciodată că şi noi am fost cândva
copii – să ne amintim totdeauna cuvintele lui Iuvenal: „Cel mai mare
respect îl datorăm copilului.”

Toate aceste eforturi sunt pentru ca fiecare copil să simtă că gră-
dinița este locul dorit, este în siguranță aici, este spațiul adecvat pen-
tru socializare, pentru lărgirea orizontului de cunoaștere.

O institu\ie cu suflet în slujba copiilor
Să nu uităm de grădiniță. România educată începe de aici

mioArA brAtu
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