ANUl III $ Nr. 9-10 (23-24), SEpTEMBrIE-oCToMBrIE, 2019
$ 102 pAGINI $ lEI

8

www.revistaneuma.ro

Revistă de cultuRă

R

Editată de Asociația Culturală NEUMA

ApAre sub egIdA uNIuNII sCrIItorIlor dIN roMâNIA

Acest număr apare cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii și Identității Naționale

INVITATI SPECIALI:

Gheorghe Grigurcu, Nora Iuga, Angela Baciu,
Matei Vișniec, Vadim Teriohin (Rusia)
POEZIA LUMII:

Niels Hav (Danemarca), William Zhou (China),
Kieu Bich Hau (Vietnam), Salih Bolah
și Metin Celal (Turcia), Guy Allix (Franța)
EVENIMENTE EDITORIALE:

Eugen Uricaru - poezie,
Bogdan Teodorescu - roman

ESEU: Nichita Danilov - Variaţiuni pe tema androginului
FESTIVAL: Alexandru Jurcan - TIFF în câteva secvențe

AVANPREMIERE EDITORIALE: Ion Bogdan Ștefănescu, Mihaela Stanciu

SUMAR
3
4
5

EDITORIAL

Andrea H. Hedeș - Floarea la butonieră
CURSIV

27

RĂZLEŢE

30

Gelu Negrea Eșecul metaﬁzic al moralei

Horia Gârbea - Breasla și lumea
APARIŢII NEUMA

EVENIMENT

INVITAŢI SPECIALI

11

Angela Baciu

DRAMATURGIE

15

Vadim Teriohin - Cartea sărbătoare

ESTETICĂ

POEZIA LUMII

22

ECOURI INTERNAŢIONALE

36

LITERATURA ROMÂNĂ ÎN LUME

37

Jean-Louis Courriol
ISTORII DE FAMILIE

Mircea Muthu Dintr-un glosar de termeni

19

IN MEMORIAM

Despărțirea de Alexandru Darie

Matei Vișniec

ISTORII INSOLITE

33

Valeriu Butulescu Bolyai (Știința spațiului)

12

18

31

Carte și teatru românești
la Beijing

Gheorghe Grigurcu Un drum știut odinioară
Nora Iuga - Hipodrom

24

ESEU

Nichita Danilov - Variațiuni
pe tema androginului

7

17

26

Mihaela Stanciu

www.revistaneuma.ro

1

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

Horia Gârbea - Nenea Ionel
PORTRET

Radu Sergiu Ruba - Poetul și eroul său

Horia Bădescu - Răzășul

Niels Hav, William Zhou
Kieu Bich Hau

Daniela Ouatu
Ioan Mărginean
George Nicoară
PROZĂ

Damaschin Pop-Buia O seară literară cu Hans Bergel
AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

POEZIE

39
40
41

45

Cătălin Rădulescu - Întâmplări
de pe planeta pătrată

Ion Bogdan Ștefănescu - Zâmbet cusut

Poezie
Vasile Menzel

49

Director: Andrea H. HEDEȘ Redactor-șef: Andrei MOLDOVAN
Redactori: Flavia Adam, Florica Bud, Alexandru Jurcan, Menuţ Maximinian,
Nicoleta Milea, Radu-Ilarion Munteanu, Niculina Oprea, Vasile Vidican
Corectură: Andreea Ioana Dorneanu. Prezentare grafică și DTP: Gelu Iordache
Fotografia copertei: Andrei Hedeș
APARE SUB EGIDA UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Asociaţia Culturală NEUMA
Revistă de cultuRă

www.revistaneuma.ro

www.revistaneuma.ro;
www.edituraneuma.ro
Email: redactia@revistaneuma.ro
ISSN 2601 - 1905
ISSN-L 2601 - 1603

Autorii care doresc să trimită texte pentru rubrica „Teen Spirit“
sunt rugaţi să trimită textele culese cu diacritice, în format electronic la: redactia@revistaneuma.ro;
Revista NEUMA promovează diversitatea de opinii; responsabilitatea afirmaţiilor cuprinse
în paginile sale aparţine exclusiv autorilor articolelor; Revista NEUMA respectă grafia autorilor.
Revista își rezervă dreptul de a selecta materialele primite

Editorial

1

Nr. 9-10(23-24)  septembrie-octombrie 2019

www.revistaneuma.ro

© Amalia Lumei

Floarea la butonieră

AndreA H. Hedeș

ntrată în istorie, generația de intelectuali ardeleni spre care privim acum cu
venerație a fost forjată de realități prozaice: legea nu permitea divizarea proprietății, a pământului, de aceea familia trebuia să aleagă căruia dintre copii va
lăsa agoniseala dar și ce se va întâmpla cu ceilalți. Cel mai puternic, mai rezistent,
primea pământul, cel mai firav, deci mai puțin apt de muncă grea, fizică, era trimis la școală
în speranța că se va alege cu o instruire de pe urma căruia să se poată susține pe sine și
chiar familia pe care și-ar întemeia-o la un moment dat.
Cultura ca pornire firească, naturală, într-o lume care a fost întotdeauna marcată de
asigurarea nevoilor de bază, e o utopie. Cultura a fost întotdeuna apanajul elitelor,
îndeletnicirea celor puțini. Epoca iluministă a adus cutremurul social care a permis
emanciparea maselor, „iluminarea“ lor prin educație, ajungându-se la învățământul
obligatoriu și o oarecare posibilitate de desprindere din locul și scopul la care fuseseră
condamnați, prin forța lucrurilor, lungul șir de înaintași. Educația urmată de cultură a
permis depășirea condiției sociale și accederea la o situație de viață în general mai bună.
A fost un parcurs de câteva sute de ani care au schimbat destinul majorității. Totuși s-a
ajuns acum la un impas. Se vorbește tot mai mult despre analfabestim funcțional.
Plafonarea, lipsa unui orizont atrag după sine lipsa motivației de a mai evolua intelectual
și spiritual, mulțumirea cu bălăceala într-o apă călduță. Nu poate fi blamat individul într-un
sistem care urmărește conformismul, șablonul, seria. În SUA se vorbește despre generația
actuală de americani ca fiind cea mai puțin educată și cea mai săracă (îndatorată).
Inițiativa individuală de a accede la altceva decât modelele oferite și căile pe care le
deschide societatea este marca unor indivizi excepționali care, mai cu seamă la noi, fie
reușesc aici, în ciuda tuturor, fie aleg să reușească în altă parte, unde sunt și apreciați și
răsplătiți pe măsura efortului lor și a ceea ce acesta înseamnă pentru societate. Să mergem
la exemplele cele mai evidente, cele din lumea sportului. Ce ar fi reușit Simona Halep
dacă ar fi ales să își pună talentul în slujba altei țări și cât de ușor ar fi fost parcursul ei, cât
de mare susținerea și aprecierea de care s-ar fi bucurat nu e greu de analizat, mai cu seamă
că avem exemplul unei alte tenismene de succes, de origine română, dar stabilită
altundeva. Patriotismul îndârjit al aromânilor, care poate fi, o lecție pentru toți românii, a
făcut totuși ca ea să rămână aici, alegând cu inima. C-așa-i în tenis? Din păcate, acest
exemplu de vârf poate fi transpus în toate domeniile realității românești. De cele mai
multe ori, reușitele aparțin unor inițiative particulare, unor eforturi singulare, uneori
sabotate de-a lungul ascensiunii și care, nu e greu de înțeles de ce, sfârșesc prin a se
desfășura altundeva, sustrăgându-se unui mediu neprielnic.
E greu de construit fără fundament. Catedralele nu se ridică pe nisip. După zeci de ani
în care societatea românească a cunoscut contorsiuni și răni profunde, lucrurile încă nu
s-au așezat pe pilonii normalității. Educația și cultura redevin apanajul unei elite, a celor
puțini. Doar că astăzi trebuie să revizităm și să reactualizăm termenul de elită. Elitele
financiare nu sunt pasionate de cultură, de literatură cu atât mai puțin, poate mai degrabă
de artă, deoarece aceasta reprezintă o investiție. Elitele noastre, cine sunt ele astăzi?
Cei puțini devin tot mai puțini.
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Ca scriitor ce șanse ai să ajungi la un public fascinat de lumina ecranelor precum
fluturii de noapte de lumina unui bec? Ce să scrii ca să fii citit de publicul larg? Dacă nu
ai parte de acesta, și cel mai probabil nu ai, cine te mai citește și de ce? Să fie vorba despre
un grup social închis, discutând despre sexul îngerilor? Să privim cu atenție în jur, la țările
din imediata noastră vecinătate, la situația scriitorului și a literaturii, la puterea breslei lor.
România are o situație privilegiată. Avem o uniune a scriitorilor puternică, un mare număr
de membri, o literatură de calitate și la etajele sale superioare, racordată la actualitatea
literară occidentală dar și la canonul universal, tradusă, nu cât am dori, dar tradusă în
numeroase limbi, citită și apreciată. Filialele crează evenimente, tradiții, dau dovadă de
inspirație, inventivitate și tenacitate în a duce mai departe viața literară, în a marca
prezența scriitorului în cetate, în a face societatea conștientă de prezența și de nevoia
prezenței acestuia. Am avut ocazia de a participa, ca membră a unor delegații CopyRo,
la două Festivaluri internaționale de literatură, în China și în Vietnam. Cu acest prilej am
cunoscut colegi scriitori de pe toate continentele. Toți știau despre România că este o
țară cu multe (și foarte bune) Festivaluri de literatură. Ne admirau pentru acest lucru.
Cunoșteau, de multe ori personal, cel puțin un scriitor român. Nu e puțin lucru. Cred că,
vorba unui cântec, avem de toate. Ce ne lipsește este coeziunea, spiritul de breaslă, voința
de mobilizare, de a pune umărul la a consolida și nu a dinamita ceea ce avem. Un dram
de altruism, de dedicare, de curaj chiar, ar dinamiza și permite optimismul pentru viitor.
Viitorul înseamnă tinerii, generația următoare, spre care sperăm să deschidem fereastra.
Nici acum nu sunt mulți tineri înclinați să se dedice, la modul profesionist, scrisului. Ce
facem cu cei, puțini, pe care îi avem? Ce va fi mai încolo? Se fac exerciții de ospitalitate,
de deschidere spre noile generații. Se merge, de la toate nivelurile organizației scriitoricești, în întâmpinarea elevilor, a studenților iar aceștia, atunci când se ajunge la ei, când
se produce întâlnirea copil, tânăr, scriitor, nu sunt impasibili, dimpotrivă. Și totuși, undeva
există o fractură, o verigă (sau mai multe?) slabă și lanțul se rupe. Este dificil fără un
program de țară care să pună, pe primul plan, educația și cultura ca linie de dezvoltare
pentru următorii câțiva zeci de ani când trăim într-o lume a basculărilor pe baza
fluctuațiilor umorale.
Există și o ciudată, contorsionată înțelegere a ideii de lider la noi, din păcate. Adulat
și hulit, sprijinit dacă nevoi stringente o cer, născând pasiuni nebănuite în marea masă,
după criterii greu de decriptat, de la care se așteaptă totul, mai ales siguranța că nu va cere
nimic în schimb, nu loialitate, dedicare, ori măcar o coeziune ce ține de instinctul de
supraviețuire, nimic însemnând chiar nimic, o atitudine vecină cu cea a struțului și cu
infantilizarea. Paradisul pe pământ, râuri de lapte și miere ar trebui să curgă lin, iar
ramurile grele de fructe bio, să se aplece la îndemâna bunilor cetățeni. Cei care, mai activi,
doreau să și facă ceva, au plecat. Din păcate, nimeni și nimic nu se află sub o cupolă de
sticlă, în condiții ideale, iar lumea scriitorilor nu face excepție. Putem fi mai mândri de
noi, ca breaslă și de cultura noastră, pentru simplul fapt că avem de ce. Nu de egolatrii sau
idolatrii e vorba aici, și de ele nu ducem lipsă, ci de a merge împreună, cum spune o
expresie consacrată. Chiar dacă, nu de puține ori, e greu să ne iubim unii pe alții, putem
ocroti ideea, statutul de scriitor, imaginea scriitorului și a literaturii acasă și în afara ei.
Acest lucru ține de fiecare în parte, nu de conducere, de filiale, de reviste, edituri sau de
cine mai vreți. Sunt cei șapte ani de-acasă ai scriitorului. Încă de la începuturi, breasla, cu
alte cuvinte asociația profesională, a fost o formă de autoprotejare, de menținere a
imaginii, a prestigiului, a calității rezultatului muncii, de ajutorare reciprocă, guvernată
de o ierarhie internă (strictă) și care garanta o siguranță și anumite privilegii. Deși unele
astfel de asocieri în numele unui numitor comun s-au liberalizat, unele au menținut niște
standarde care trebuie atinse pentru a accede la ceea ce uniunea, asociația respectivă
înseamnă. Notarii, avocații, medicii sunt doar câteva exemple. Și modele.
Societatea încearcă astăzi să confere scriitorului statutul de floare la butonieră.
Educația și cultura, în organismul social sunt asemenea unei zone neinervate dintr-un
organism biologic: lipsa inervării înseamnă lipsa durerii. Din această amăgitoare cauză,
deși necesități de importanță vitală, sunt ținute precum Cenușăreasa, la colț, existând
mereu alte aspecte de rezolvat. Și totuși cum ar arăta lumea cu scriitori mai puțini, mai
insignifianți pentru cetate? Să facem un exercițiu de imaginație, pornind de la unul
propus de nimeni altul decât Ion Țiriac: închidem fereastra și o deschidem peste 20, 30
de ani. Ce peisaj literar și social vom găsi?
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HoriA GârbeA

e vorbește uneori de o „breaslă
literară”, iar alte ori de o „lume
literară”. Ambele formule mi se
par orgolioase, dar artiștii stau
bine cu orgoliul și mai rău cu alte însușiri.
Dintre cele două, aceea de „lume” cred că e
mai potrivită. Într-o lume găsești de toate:
supra-puteri și state liliputane, țări întinse
și sărace, state mici cu cote înalte de fericire
pe cap de locuitor, democrații împinse către
absurd și tiarnii absurde de-a binelea, zone
fertile lîngă altele pustiite de secetă.
Într-o breaslă, în schimb, cum poate
unii și-ar dori ca totalitatea artiștilor să
devină, sînt ierarhii clare, promovările se fac
anevoie și autoritatea se exercită de sus în
jos, fără discuție. Hotărîrile sfatului înțelepților, format din meseriașii cei mai pricepuți
și cei mai reputați în meșteșug, devin legi și
se aplică nesmintit. Cel care s-ar abate de la
ele s-ar trezi izolat, lipsit de clienți și, la o
adică, s-ar putea trezi că îi arde prăvălia
tocmai în seara cînd pompierii și-au luat
liber.
O breaslă literară ar presupune că starostele are căderea, dacă nu și obligația,
să-l plesnească pe meșter, acesta poate să o
zgîlțîie pe calfă și să pună ibrișinul Sfîntului
Nicolae pe dosul ucenicului, calfa îl poate
suplini în această operație pe jupîn, iar
ucenicului nu-i mai rămîne decît să-și verse
necazul pe cățelul casei sau să fugă în lume,
pe urmele lui Panait Istrati.
În copilăria mea tot mai depărtată am
asistat la o scenă care mi-a rămas în memorie după atîta vreme. Erau numeroase
atelierele de cizmărie, azi aproape că au
dispărut, încălțările deteriorate se reparau,
nu ca în era consumistă. Și am mers cu
bunicul meu la unul dintre ele. Aici roboteau: un meșter bătrîn, împuținat la trup,
care era și responsabilul (era un magazin al
„cooperației” meșteșugărești, un fel de
breaslă comunistă), o calfă între două vîrste
și doi tineri ucenici, toți cu șorțuri de piele.
La cei 5-6 ani ai mei, decorul, recuzita și
costumele, cum aș zice azi, mă fascinau ca
și mirosul de toval, vopsea și unsoare. Bunicul meu, care era un perfecționist, i-a
reproșat liderului că pantoful adus la
reparat nu a fost bine cusut. Bătrînul, fără o
vorbă, a însemnat cu o cretă locul deficienței și a zvîrlit pantoful cu putere în capul
unuia dintre ucenici. Acela, care cosea ceva

S

la o mașină specială, nu s-a așteptat la
lovitură și a schițat un gest de protest care
mi s-a părut justificat. Atunci, starostele tot fără glas - a parcurs cei 2-3 metri pînă la
scaunul ucenicului și l-a lovit peste gură cu
dosul palmei, din toate puterile sale, cîte va
mai fi avut. Am intuit că s-a petrecut ceva
nedrept, dar ucenicul, care era mult mai
înalt și mai puternic decît șeful său, nu a
ripostat, nu a făcut niciun comentariu, ci
s-a apucat să coasă mai departe.
Ieșind de acolo, bunicul meu, militar de
carieră, m-a lămurit că fără ierarhie, ordine
și disciplină nu s-ar putea trăi pe Pămînt. A
face parte dintr-o breaslă - și cu atît mai
mult dintr-un „corp” de elită - presupune să
accepți autoritatea unui set de norme și a
celor situați deasupra în ierarhie. După cum
celor acceptați ca superiori le revine datoria
de a recompensa și pedepsi eroarea: putem
presupune că bătrînul meșter era un om
blînd, dar poziția sa îi impunea fermitate.
În lumea literară, în special acum și la
noi, nicio autoritate nu e recunoscută. Cîtă
vreme orice prost își poate publica volumele, își află loc într-o revistă (multe sînt
veritabile saloane ale refuzaților în care
submediocritatea este obligatorie) și găsește negreșit cel puțin un (mai) prost care
să-l elogieze, de ce s-ar purta respectuos?
Nu se poate vorbi de o breaslă literară. În
familiile mafiote cu ghetre și Rolls-uri sau
chiar în cele suburban banditești, Nașul și
alți „capo” sînt recunoscuți și respectați pe
treapta fiecăruia. Bulversările de ierarhie
se petrec rar, radical și nu fac decît să instituie rapid o altă stratificație (ca în „Groapa”
lui Barbu). O răsturnare urmată de anarhie
ar produce disoluția organizației și pagube intereselor ei.
În literatură, în schimb, Dumnezeu cu
mila! Deși vînează premii, lucrătorii cu pana
și tastatura, nu vin - cînd e vorba să le ia –
fără un calcul prealabil despre cei care s-ar
supăra din cauza asta. Mulți autori nu
participă la colocvii și conferințe, organizate cu efort de Uniunea Scriitorilor, din
interes pentru temă sau măcar din respect
pentru cei care-i invită, ci în funcție de
interesul de a se pune bine cu o aripă sau de
a nu strica relațiile cu alta. Foarte puțini
scriitori au o atitudine „sportivă”, știind să
(mai) și piardă ori să intre pe teren și cînd
nu au șanse, în calitate de competitori sau

nominalizați. De aici și puzderia de premii
cu care fiecare vrea să-și răsplătească fidelii
și – mai ales! – să-i scutească de prezența la
alte ceremonii de premiere care li s-ar părea
inconvenabile.
Pentru cei care încearcă să organizeze
manifestări culturale, nu neapărat competitive, e limpede cît de greu se obțin fondurile și logistica necesare, cîtă muncă intră
în organizarea chiar a unor evenimente
simple. În schimb cei care n-au organizat
nimic în viața lor, nu dau curs invitațiilor din
motive de politichie, nu se aliniază fără
discuție „breselei”, iar dacă vin, au nemulțumiri cu privire la mărcile mașinilor care îi
transportă, priveliștea oferită de poziția
camerei de hotel sau alte detalii. După ce
evenimentul s-a încheiat, participanți și
neparticipanți, pornesc un cor al cîrcotelilor, cît cei care au pus la cale toată treaba
să se întrebe cu amar dacă merită s-o mai
facă și în anul următor.
Relativ recent, a avut loc o manifestare
de care pot vorbi cu detașare pentru că nu
am participat. I-am admirat și îi admir în
continuare pe cei care găsesc să sărbătorească Ziua Culturii Române și pe cea a
Limbii Române prin manifestări substanțiale ale scriitorilor, meșteșugarii limbii, și
nu prin simple festivisme. Ei bine, după o
astfel de întîlnire - organizată la drept
vorbind prin inspirația și osteneala unui
autor și mobilizarea resurselor Uniunii
noastre - s-a găsit un outsider să comenteze
că ea, întîlnirea, e ridicolă pentru că a fost
organizată la... Brașov. O astfel de cîrcoteală e atît de absurdă, că sare în ochi prin
reaua-credință etalată. În primul rînd că
inițiatorul era din acest oraș, unde a
capacitat autorități și instituții să-i susțină
ideea. Apoi acest oraș este o vatră a limbii
române - cea omagiată - e un oraș important, centru universitar, sediu de filială a
Uniunii Scriitorilor, oferă interes istoric dar și
turistic. Unde să se fi desfășurat colocviul unul simplu, sobru și la obiect: limba noastră - ca să fie „onorabil”? La New York? La
Capetown, vechi centru de spiritualitate
română?
Sigur ceva nu merge bine! Nu în lumea
literară ci în unele dintre capetele cetățenilor ei.
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HORIA GÂRBEA

Nicolae Manolescu

)

HORIA GÂRBEA

Istoria critică a literaturii române

Placinte cu ighemonicon

Colect,ia HORATIO

Gârbea are neîndoielnic stofă de dramaturg, ducând mai departe stilul unor Ionesco,
Arrabal, Sorescu sau Vișniec într-un intertextualism á outrance nepracticat de nimeni
la o asemenea scară ale cărui modele îndepărtate pot fi, în poezie Cărtărescu sau
Stratan, iar în proză Paul Georgescu. (...)
Horia Gârbea este, alături de Vișniec, dramaturgul cel mai înzestrat al generaiei ’80.
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EMIL LUNGEANU se exercită cu strălucire
în toate genurile literare. Este un prozator
ingenios, un poet mai puțin asiduu,
dar mult deasupra statutului de amator,
un dramaturg cu portofoliu semnificativ,
nedreptățit de teatre ca noi toți, și un critic
prezent pretutindeni, mai ales cu cronici
de întâmpinare, generoase dar precise
și dovedind o mare erudiție, etalată
în treacăt, fără emfază. Dacă adăugăm
la acestea traducerile, inclusiv cele din
Shakespeare, a cărui existență a pus-o însă
la îndoială într-o memorabilă carte Fantoma Shakespeare, cu care rămân
totuși în divergență - avem portretul unui
autor de tip renascentist. La trăsăturile
bine marcate ale acestui portret se
adaugă firea deschisă și umorul ce fac
din Emil Lungeanu o prezență deosebit
de agreabilă. Altminteri scriitura lui este ca
autorul: destinsă, lipsită de morgă, însă
doldora de prețioase și variate cunoștințe.
Fiecare volum al lui Emil Lungeanu merită
sărbătorit, iar acesta parcă mai presus
decât altele.
Horia Gârbea

Editura NEUMA
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Gheorghe

Grigurcu

„Un drum obișnuit odinioară“

 
Modestia în sine a platitudinii, iactanța în
sine a originalității, indiferent de comportamentul eventual contrar al celor ce și le asumă.

 
„Pericolul vine mai repede atunci cînd este
disprețuit” (Publilius Syrus). Dar la antipod zicala: „De ce te temi, nu scapi!”.
 
Fulgerul izbește, fiind incapabil a măcina.
 
Pentru a-și dobîndi intensitatea cuvenită,
marile așteptări trebuie să aibă o doză de nerealism.
 
„Dacă limba greacă e cea care a dat aripi și
nume atîtor concepte din limbile europene,
tot ea e cea care le poate aduce și cu picioarele pe pămînt. Cîteva exemple: metaphorá înseamnă, în greaca de azi, «transport», «mutare», și apare în numele oricărei firme de tractări auto, transport și relocări. Metáphrasi înseamnă, pur și simplu, «traducere» și apare pe
toate ușile birourilor de profil. Inscripția «leitourgia», însoțită de un interval orar, se găsește
la intrarea în magazine și se referă la programul de lucru, katharistrio, femeie de serviciu,
iar la farmacie, cînd ești constipat, ceri un kathartikó, adică un purgativ.Tot la farmacie, poți
cumpăra și prophylaktiká (prezervative). Iar
dacă vrei să ieși dintr-o clădire, nu trebuie decît
să cauți cuvîntul «exodos»” (Dilema veche,
2019).
 
Fragmente ale memoriei, aidoma unor
șchiopi, ciungi, cifotici.

 
Nici o zi nu-ți relevă cu mai multă claritate dramaticul provizorat al timpului decît
una de sărbătoare. În episodul său simbolic,
timpul întreg are aerul că începe și se sfîrșește pe durata ei.
 
Culmea iubirii: să iubești o ființă nu
pentru ceea ce este realmente, ci pentru
ceea ce nu a izbutit a fi.
 
A. E.:„Problema lui X? Una cu aspect circular. X e antipatic fiindcă e timid, e timid fiindcă e antipatic.
 
Alcoolul reprezintă un viciu și pentru faptul că include o precipitare, o suspectă impaciență a momentelor noastre de viață aflate
sub imperiul său. Or spiritul nu se grăbește.

 
Versificația verbioasă a lui X se vrea un
amplu prolog al poeziei ce ar fi trebuit să
vină, dar nu e, în fapt, decît un amplu epilog
al poeziei care n-a mai venit.
 
„A iubi este ceva mai grav și mai semnificativ decît a te entuziasma de liniile unei
fețe și de coloritul unui obraz; înseamnă a te
pronunța pentru un anumit tip de umanitate anunțat simbolic în detaliile figurii, ale
vocii și ale gesticii. Iubirea este năzuința dea zămisli întru frumusețe, tiktein en to kalo spunea Platon. A zămisli, creație de viitor.
Frumusețea, viață optimă. Iubirea presupune o aderare intimă la un anumit tip de
viață umană care ni se pare cel mai bun și

pe care-l găsim preformat, insinuat în altă ființă” (Ortega y Gasset).
 
Memoria: un mare depozit de cioburi.
Uneori le iei în mînă încercînd a reconstitui
cîte un obiect drag din care provin, ceea ce
se dovedește imposibil. Dai însă întîmplător
peste cîte un rest al unuia atît de insignifiant,
încît rămîi uimit de faptul că ți-l mai reamintești, că-ți poți astfel reaminti fulgurant o întreagă lume.
 
Moment negru. Enorma incertitudine
care te învăluie cum o mîntuire.
 
Viciul, prea adesea o așteptare ratată.
 
Treptat, misterul se mută pentru noi la
suprafața lucrurilor, devenind desenul, forma, mișcarea lor. E o revelație ultimă, în format redus, sau o stratagemă a divinului
pentru a ne împăca cu viața?
 
„Studierea ADN-ului uman a dus la cîteva descoperiri surprinzătoare: 96% din genele omenești sunt identice cu cele ale cimpanzeilor… «Știm, doar ne tragem din maimuțe!» - o să-mi spuneți, în virtutea cimpanteismului biologic. Lucrurile devin, însă,
mai nebuloase, cînd aceleași cercetări arată
că avem, în proporție de 60%, aceleași gene
cu găinile, cu musculițele de oțet și cu bananele. Ipoteza d-lui Ion Iliescu, potrivit căreia «the ducks come from the trucks» mi se
pare, dintr-odată, relativ plauzibilă”(Dilema
veche, 2019).
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„Nimic nu este mai plictisitor decît să fii
spînzurat în cel mai deplin anonimat” (Voltaire).

 
A. E.: „De ce să alimentezi ambiția unei
femeiuști cînd aceasta nu-ți stimulează propria ta ambiție?” (dintr-un caiet vechi).

 
Senectute. Atît de inutile ți se par unele
suferințe ale trecutului, aidoma unor haine
ce s-au demodat.

 
A. E.: „Nimic mai inadecvat decît a elabora vis à vis de o femeie o speculație pedantă. Se cere doar o observație nemijlocită,
în cheie tandră ori sarcastică, care s-o înscrie
într-un adevăr moral sau, mă rog, într-o fantezie de aceeași speță” (dintr-un caiet vechi).

 
Senectute. Odinioară dezamăgirile pe
care ți le producea o persoană puteau fi dureroase. Acum se mulțumesc a te întrista. Au
devenit mai rezonabile.
 
Ironia cum o caricatură a rezistenței.
 
Trădează doar dacă ai ce trăda.
 
Astfel cum unii cultivă printr-o parte
particulară a ființei lor ceea ce se numește
poezia pură, X cultivă prin întreaga sa ființă
ceea ce s-ar putea numi normalitatea pură.
 
O imitație a complexității e una din cele
mai primejdioase capcane. Doar o imitație
a simplității o poate întrece.
 
A.E.: „Îmi mărturiseai cîndva despre Oradea ceea ce a spus Mauriac despre Bordeaux: «E orașul pe care-l urăsc cel mai mult,
e orașul pe care-l iubesc cel mai mult». Îți
mai menții această apreciere?” Decît să-mi
reamintesc Oradea, îmi vine acum mai dificil să-mi reconstitui afectele de ură și iubire.
 
Nimic pozitiv nu e posibil, la urma
urmei, fără o anume candoare, Nici măcar
inteligența.
 
Teroarea originalității.„Se pocește devenind un zombie ambulant, dar susține că
numai așa se simte frumoasă! Londoneza
Jasmin Bean, de 23 de ani, se laudă cu cei
peste 40.000 de fani de pe instagram și petrece zilnic cel puțin trei ore în fața oglinzii
pentru a se machia în cele mai hidoase moduri cu putință. Jasmin se consideră pe sine
un monstru venind de pe o altă planetă,
care nu aparține niciunui sex. Ea a descoperit că nu este un om normal după ce a fost la
un carnaval cu tematica horror din SUA. (…)
Recent le-a povestit jurnaliștilor că de peste
800 de zile abia dacă și-a mai văzut obrazul
nemachiat” (Click, 2019).

 
„Este mai ușor a vorbi despre zei decît
despre oameni” (Platon).
 
Cel mai ciudat animal de pe pămînt este
armadilo, care trăiește în Paraguay. El are bot
de șoarece, urechi de iepure, carapace de
broască țestoasă și coadă de cangur.
 
„Spiritul are oroare de grupuri; nu îi plac
partidele; se simte diminuat prin acordul spiritelor; i se pare, dimpotrivă, că are de cîștigat din dezacordul său cu celelalte spirite. Un
om care are nevoie să gîndească precum semenii săi are poate mai puțin spirit decît acela
căruia îi repugnă conformitatea. De altfel,
știm foarte bine că orice acord este instabil.
Știm că diviziunea pîndește toate grupurile:
schisma, obiecția, deosebirea sunt pentru
spirit acte de vitalitate care nu întîrzie niciodată să se producă după intervenirea acordului. Din gîndul ascuns, spiritul își ia deci
înapoi libertatea; se ridică chiar împotriva
faptelor, împotriva evidenței; el este prin excelență rebelul, chiar cînd dă ordine. Asta înseamnă că a înțeles ceea ce este ca o dezordine ce trebuie stopată. Dar, în lumea de azi,
nu trebuie să cheltuiască mari eforturi pentru a găsi locul unde să-și foloseacă instinctul
său constructiv. Teatrul politic îi oferă subiecte infinite”(Valéry).
 
X te consideră gelos. Dar e vorba ori de o
iritare epidermică și deci nesemnificativă, ori
de o amărăciune atît de interiorizată încît rămîne fără consecințe (dintr-un caiet vechi).
 
Ce gîndește X despre tine? Probabil că
lucruri care se pulverizează, întrucît nu le dă
mare importanță. E interesată, în schimb, să
te reconstituie, din cînd în cînd, în fața unui
interlocutor, în felul în care crede că l-ar interesa pe acesta (dintr-un caiet vechi).
 
Cînd nu e milă, erosul e un preliminariu.
Dar cînd, în timp, apare mila, erosul încetează a mai fi el însuși.
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Am văzut ieri pe stradă un cocoșat însoțit de o fermecătoare blondă, soția lui. Femeia nu părea să aibă mai mult de 20 de ani.
Estropiatul împingea un cărucior cu copilul
lor. Scena mă urmărește.
 
„Acceptăm ușor realitatea poate pentru
că intuim că nimic nu e real” (Borges).
 
Amintirile tind să ne devore precum
orice ficțiune.
 
„Cine ar fi crezut! Pînă și roboțelele sexuale au drepturi garantate prin lege! La
exact nouă zile de la inaugurare, bordelul
LumiDolls din Torino, Italia, a fost închis de
poliție. Motivul este halucinant: lucrătoarele
sexuale erau exploatate de angajatorii care
cheltuiseră pe ele cîte 2.000 de euro. (…) Polițiștii care au făcut raidul de la bordel au
descoperit că păpușile nu erau spălate corespunzător, nu erau dezinfectate după ce
erau folosite, și mai ales, nu beneficiau de o
pauză între clienți de cel puțin 30 de minute.
(…) Polițiștii și-au dat seama că una dintre
păpuși era beteagă, iar păpușoiul Alessandro fusese grav șifonat de ultima utilizatoare” (Click, 2018).
 
„Prostul gust care se fălește atîta cu sentimentul, face așadar din sentimente noțiuni” (Robert Musil).
 
N-am putea vorbi de o relație de sinonimie între solitudine și izolare. E posibilă o solitudine cu interferențe și pliuri ale socializării, dar pe un fond organic. Deoarece solitudinea e un fenomen de interioritate morală, pe cînd izolarea e un fenomen al exteriorității individului în raport cu mediul. Izolatul ar putea fi luat drept un solitar relativ,
eventual ocazional, cochetînd din răsfăț cu
postura izolării.
 
Relativ la un amic. Dacă nu și-a dat
seama singur de greșeala sa de comportament față de mine, cred că ar fi inutil să i-o
menționez.
 
„O carte care apare la televizor e o carte
amenințată. Căci televiziunea o transformă
în spectacol” (Jean D’ Ormesson).
 
A fi uman înseamnă, în unele momente,
(și) a nu ști ce să faci.
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Suspectez, resping, detest - tot atîtea
indicii ale foamei de viață, nu o dată analitică, limitativă.
 
„Aligatorul Wally este cel mai bun tratament împotriva stresului și a depresiei. A
simțit-o, pe pielea lui, Joie Henney, de 65 de
ani, care este internat la un azil pentru bătrîni din Pennsylvania. Reptila de un metru
și 10 centimetri a fost adusă la ospiciu în
urmă cu trei luni pentru a le ține de urît bătrînilor și efectele pe care le-a produs au fost
miraculoase. (.. ) Wally este primul aligator
folosit pe post de animal de terapie într-o
instituție medicală americană”(Click, 2019).
 
Prieten poate fi socotit omul pe care-l
accepți dintr-o impresie devenită un sentiment de apropiere. Inclusiv omul asupra
căruia proiectezi o concepție de viață ca și
cum ai proiecta viața.
 
Un drum obișnuit odinioară, pe care-l
repeți după o bucată de timp, îți poate induce simțămîntul unui pelerinaj.
 
„La fiecare pas, fenomenele naturii ne
oferă simboluri pentru înțelegerea altor fenomene, cu care cele dintîi n-au nici o legătură reală. Cum e posibil acest lucru? Cel
ce va rezolva această problemă va spune
lucruri definitive și despre natură și despre
spirit. (Întrucît aceasta e omenește cu putință)” (Lucian Blaga).
 
Senectute. Nu sfîrșești dintr-odată, ci în
secvențe succesive de reculegere și reverie.
Viața și moartea colaborează compasional.
 
Iconoclastia ateismului comunist cade
într-un soi de iconodulie grotesc feroce
prin idolatrizarea„genialului cîrmaci”. În Coreea de Nord, bunăoară, n-ai voie să împăturești un ziar în care apare chipul său
sacrosanct, la fel un discurs pe care l-a rostit, și cu atît mai puțin să arunci ziarul în
cauză la pubelă.
 
„În Dumnezeu fiind, într-o zi, nu vom
mai resimți bucurie; vom fi noi înșine Bucurie, și nimic altceva”(Monseniorul Ghika).
 
Scriptor. Maxima apropiere pe care scrisul ar putea-o atinge față de Dumnezeu nu
constă în abordarea temelor ecleziastice, ci
în natura sa de confesiune.



Nora

Iuga

Hipodrom
1

Start

Iuga Eleonora, Norica, Ninica, Ninel, Noruleț, Noricica, Noruca... aș putea să umplu o
pagină întreagă, dar mie mămica nu-mi dă voie să fiu risipitoare nici cu hîrtia, mai ales cu
hîrtia. Hîrtia de scris, hîrtia de împachetat, hîrtia igienică, hîrtia de muşte atîrnată în
bucătărie, o aruncă numai cînd recunoaște și ea c-o putem confunda cu un ciorchine de
strugure negru și Doamne ferește!„Războiul bate la ușă”, spune mămica la toate cele trei
mese, micul dejun, prînzul și cina, în loc de „Poftă bună!”, trebuie să facem economie!
„Economia e mama sănătății și a reușitei în viață!”Chiar şi cînd mă spală pe cap, în ligheanul
cu apă încălzită pe plita proprietăresei, Frau Brantsch, nu uită niciodată să pună un pumn
de sodă în apă, ce dacă îmi face răni pe ceafă și mă ustură ochii... mă învăț cu„ce e rău și
ce e bine, tu te-ntreabă și socoate”, vezi, bagă la cap, fetița mea, că dacă pînă și Poetul
Național a spus„socoate”, oi fi eu balerină, dar am învățat la„Carmen Sylva”, în București!
Spune„balerină”de parcă ar fi un cuvînt de rușine, da’cred că-i place. Nu pot s-o contrazic.
O iubesc prea mult, chiar dacă soda aia mă cam ustură. Uneori îmi toarnă și gaz pe cap, să
nu fac păduchi, zice... că d-aia am cel mai frumos păr negru dintre toate Ursulinele și cele
mai groase cozi. Aș putea să mi le leg de bara pe care batem covoarele în Schmiedgasse
17 și să mă legăn pe ea. Totdeauna mama face mai multe lucruri deodată ca să economisească timp. Stăm la masă față-n față. Ea țese ciorapii lui tăticu’ și explică cum e cu
verbele tari, verbele slabe și alea neregulate sau îmi dă lecții de compunere la germană.
Am uitat să vă spun ce funcție am eu. Parcă așa se spune. Nu v-am spus deocamdată decît
numele. Sînt în clasa a patra la Școala de maici a Ursulinelor, unde nu se vorbește decît
nemțește. Dacă scapi un cuvînt pe românește sau pe„esperanto”, eu nu știu să vorbesc pe
„esperanto”, nu știu, poate știe Helga Christel sau Edith Wagner, că ele vorbesc mereu la
closet în recreație pe șoptite să nu le audă nimeni. Dacă le-aude Mater Fidelius au încurcato, că ea e expert contabil și te pune să plătești amendă. Așa că, fii atentă, spune mama. Cînd
vorbești nemțește nu consuma prea multe cuvinte. Strînge-le pentru zile negre. Și bagă
la cap, abstinența verbală e un panaceu universal! Eu habar n-am ce-nseamnă vorbele
astea. Am uitat să vă spun cîți ani am. Acum o lună am împlinit zece ani.„Cocuța” – așa o
dezmiardă tăticu’ pe mama – zice c-am făcut un deceniu. Eu l-am rugat pe tăticu’ să-mi
cumpere un cal alb de-adevăratelea, nu pe ăla din vitrina lui Schaster, dar mama nici n-a vrut
s-audă și atunci mi-a făcut cadou un plic cu planșe de Boticelli, de la librăria aia mare de pe
Heltauergasse, de lîngă cinematograful Corso. N-am dat de nicio poză cu cal alb, dar mi-a
plăcut mult fata aia blondă care ieșea complet goală din mare. Nu știu cum îi încăpeau
tălpile într-o scoică. Am auzit că o chema Venus. Ce nume caraghios.„Ție ți se pare tot ce nu
înțelegi «caragios»! Cînd o să ai vîrsta mea o să-mi dai dreptate”, aud vocea mamei din
bucătărie. Nu v-am spus nici cîți ani are mama. Are 26 de ani sau„decenii”, asta nu știu. Ea îi
știe pe toți cronicarii, da’nu-i cronicar, e balerină la doamna Goritz-Pavelici. V-am mai spus
asta. Mi-e cam rușine s-o întreb ce-i aia„cronicar”. Eu la cuvîntul ăsta văd un corb, nu știu
de ce, poate cronicar e unul care croncănește... De cîte ori îmi spune să nu risipesc nimic,
pomenește de cronicari.„Era unu’ celebru”, zice,„na, că l-am uitat, Grigore Ureche? Antim
Ivireanu?”îi ia la rînd,„Miron Costin, Neculce sigur nu!, Simeon Dascălu...” Nu știu de unde
pînă unde îmi vine să spun „scumpu’ mai mult păgubește!”, dar îmi înghit vorbele.
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Mi-e frică să nu-mi dea peste mînă cu peria din Germania care are în loc
de peri ace. „Ei, acum dacă am uitat, am uitat cine a spus, asta e! Dar
învățătura a intrat ca ștecheru-n priză și aparatu’ funcționează.” Zice:
„cuvintele sînt ca banii, circulă din gură-n gură prin toată lumea”, vezi
ce-nseamnă un cronicar?! Mare scofală!, zic în gînd, mi-e frică să zic tare
că mă pune în genunchi pe coji de nuci. Ce, eu n-am circulat ca banii,
din gură-n gură, de cînd aveam patru ani?„Norica hin, Norica her...” și
la grădiniță la Kassel și la Ursuline și la Sediu și la Römischer Kaiser și
nu-s cronicar! De-aia mă trimiteți la București, să merg la liceu. Mie îmi
place la Mimi-Mare că mă alintă „Ninel”, de-asta o alint și eu pe ea și
bunicului Ilie, să nu se supere, îi spun Titi-Mare. S-a făcut întuneric de
cînd tot scriu. Vă rog să nu împachetați nici kaizăru’, nici lebăru’, nici
cremvurștii în foile cu desenele mele. Nu-mi plac petele de grăsime.
Cînd o să plec vreau să știți că mi-a plăcut de Hermannstadt la fel de
tare ca de căluțu’ăla alb pe care nu l-am primit, da’eu tot îl aștept... știu
că și vouă v-a plăcut de mine, cum mă plac eu acum în poza cu șepcuța
Ursulinelor pe cap.

2

Pe Schmiedgasse 17, în Orașul de jos, de la geam, locuiam la etaj,
vedeam poteca șerpuită urcînd pe strada Azilului. Jos era cinematograful Rio, unde intram pe gratis la toate filmele. În curtea mare, pe
care o traversam cînd plecam de-acasă, se băteau permanent
covoarele, pe barele de fier amplasate de cînd lumea lîngă zidul care
despărțea casa noastră de cea a avocatului Ciontea. Acolo se aduna în
fiecare zi, cînd bătrînii se trezeau după somnul de după masă, ciurda
noastră gălăgioasă să jucăm„Rege, rege, vrem ostași!”. Mie îmi plăcea
de doi băieți. De Ovidiu, băiatu’avocatului, că purta pantaloni scurți și
sacou de stofă neagră, făcute pe măsura lui din hainele lu’ taică-su’.
Cămașa albă de poplin era totdeauna apretată. Semăna cu Freddi
Bartolomeu, actorul de cinema care juca roluri de băiat de familie
bună, după care mă topeam. Chestia asta cu„familia bună”mă atrage
și azi ca magnetul ăla în formă de potcoavă al Marișcăi, verișoara mea,
croitoreasa, boldurile. Ce-mi mai plăcea, nu Marișca, potcoava, că-mi
amintea de Jovis. Nu fac bine că vorbesc atîta de mine. O să vă
dezamăgesc, dar nu pot să mai car în spinare minciuna asta. Da, vă
mint... eu nu sînt fetița drept care mă dau, sînt octogenara din blocul
ăla uriaș din Titan. Are două adrese, pe față și pe dos. În față e pe Liviu
Rebreanu nr. 29 și în spate e Solidarității nr. 12. Oamenii din cartier l-au
poreclit„Vaporul”. Puteau să-i zică și„Titanic”, că tot locuim în Titan. Toți
vecinii știu că scriu poezii, că mă văd la televizor. Facebook-ul mi-l ține
editorul meu, Cristian Cosma, zis și uncristian – mi-a făcut și un film –
că eu nu știu să scriu la calculator. Ador Evul Mediu, Hermannstadt-ul
și Galgenul. Galgenul e spînzurătoarea de care mi-a spus într-o seară
un domn de familie bună, cînd coboram scările din Piața Huet în Orașul
de jos, tot atunci mi-a spus că e lună plină. Textele și e-mailurile mi le
bate Alina, una din „fetițele dulci din București”, era și un cîntec pe
vremuri... (asta a fost o paranteză). De fapt, totul pe lumea asta e în
paranteză. Zilnic, zilnic, zilnic, zilnic, sacul ăsta cu amintiri. Nu mai încap
nici în frigider. La vară duc cîțiva saci la ghenă. Gata, am mărturisit tot,
m-am eliberat. Sînt liberă să mint mai departe... continuă să scrie,
dictîndu-și cuvintele cu glas tare. Îmi plăcea și Gellu, ăsta nu era de
familie bună, avea pe el niște pantaloni de doc decolorați, cămașă
antijeg, roasă la coate de prea mult purtat și o strungăreață. La cămașă
îi lipsea totdeauna un nasture, înlocuit cu un ac mare de siguranță
foarte rezistent care nu ceda nici la trîntele lui cu Ovidiu. Era un
șmecheraș, le dădea cu tifla la toți, un fel de Tom Sawyer. Ah,
contrastele, contrastele, totdeauna numai ceva ascuns după altceva
mă atrage, spune bătrîna mai apăsat în timp ce scrie și, brusc, îi apare
Jovis în gînd, căluțul alb... chiar, cum o fi fost Jovis la vîrsta lui Ovidiu sau
a lui Gellu? Oricum par de vîrste destul de apropiate sau Jovis e totuși
cu vreo opt ani mai mic. Acum vorbește glasul fetiței de-atunci.„E un
căluț adolescent!” Sînt sigură că se trage și el dintr-o familie bună.
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Proprietarul lui avea arborele genealogic al cailor campioni. Tatăl lui
Jovis fusese un cal puternic, îi plăcea să fie mereu primul. Jovis e cam
timid, tace mereu. Nu vrea să iasă în față. E trăpaș și cînd se emoționează galopează ușor, de-asta vine de multe ori plasat. Dar taică-su’,
armăsaru’ Ben-Hur și mama lui, Jopa-Hanover, cîștigau mereu! Cînd îl
visez pe Jovis, paște totdeauna pe-o pajiște pustie, e singur și pare
stins, dar cînd mă apropii de el cu chibritul aprins, scapără în mii de
scîntei. Atunci își scutură coama și nechează. Da’ chiar, cînd era mai
puști, oricum mai mic decît Ovidiu sau Gellu, dacă avem în vedere
evoluția genetică a unui cal – acum vocea bătrînei e plină de
importanță, ca imediat să se facă tot mai mică pînă se stinge de tot –
Jovis și-a luat vînt și a sărit pe un zid înalt să atingă cerul, dar a căzut...
o urmă a căzăturii de-atunci se mai vede și azi. Unde? Nu știu, într-o
cută ascunsă. De-asta nu m-am culcat eu niciodată decît accidental cu
bărbați care ieșeau la primul spălat, doar ca să nu-i refuz... atunci
credeam că mă iartă Dumnezeu, fac parte dintre oamenii care dau bani
la cerșetori. Pe cei care nu ies niciodată la spălat îi refuz totdeauna. Am
înțeles foarte bine„Straniul interludiu”de O’Neill. Nu știu de unde atîta
desconsiderare pentru propriul meu trup... sau dimpotrivă ăsta e
numai eșantionul de probă. Îmi place că m-am născut cu anomalia
asta. Am refuzat ce-am vrut mai mult ca să nu-mi pierd dorința.

3

Es kommt ein Herr aus Ninive, Ninive, Ninive, Kaiser von Pilatus...
Was will der Herr aus Ninive, Ninive, Ninive, Kaiser von Pilatus...
Er will die schönste Tochter haben, Tochter haben, Tochter haben,
Kaiser von Pilatus...
Die schönste Tochter geben wir nicht, geben wir nicht, geben wir nicht,
Kaiser von Pilatus...
Dann brechen wir die Scheiben ein, Scheiben ein, Scheiben ein, Kaiser
von Pilatus...
und dann ging’s los!
La ceasul 5 al serii, cum spunea un poet mare, dar nu de „familie
bună”, începeau jocurile în curtea de pe Schmiedgasse 17. Curtea era
un dreptunghi cît un teren de tenis. Din cauza pămîntului năpădit de
buruieni și mai mereu umed ca după ploaie, locatarii mergeau doar
pe poteca din cărămizi, care părea că e acolo de-o veșnicie... Bătrîna se
oprește din scris. Închide ochii să golească în felul ăsta camera de tot
mobilierul... De cărți și ziare, de flori și de încurcătura de fire de
telefoane fixe sau mobile, de prelungitoare, de genți puse pe canapea
și de papuci uitați sub fotoliu. Trebuie să-i facă loc ciurdei de copii să
intre în scenă! Nimic nu-mi place mai mult decît să mă joc de-a
spectacolul. Acum vorbește singură. Să mă aud vorbind numai cu
mine... timbrul ăsta alterat de tutun – șaizeci de ani am fumat fără
întrerupere –, dar și intonația. Oare eram mai fericită dacă aș fi fost
actriță? Mi-am dorit asta mai mult ca orice și n-a fost să fie. Ce bine! Are
scena ei, joacă pentru ea... are încă provizii de vis, ca și cu calul alb.
Nimic nu părea îngrijit în curtea aia, pusă parcă anume acolo de
un prieten al copiilor, ca să nu le fie nimic interzis. Uite-l, e chiar Vasi,
bătăușu’, ăl mai prima din Tălmaciu, cum își ia avînt – e din tabăra
atacatorilor și se repede ca o ghiulea turcească, lovind cu forță, unde
lanțul e mai slab. Știam că mîna mea e udă de frică și o să alunece din
strînsoare. Închideam ochii ca acum și strîngeam din dinți. Credeam
că așa îmi adun puterile. Dar lanțul se rupea totdeauna la mine.
Dușmanul victorios mă lua prizonieră și mă ducea în tabăra lui. La toate
întrecerile în care trebuia să mă lupt eram întotdeauna o victimă sigură.
Unde trebuia să mă gîndesc, găseam mereu ieșirea neașteptată... și
totuși, și totuși, începe octogenara să-și audă glasul ca la trezirea din
somn. Deschide ochii. Bună dimineața, soare! Ce bine că te-ai întors, îi
spune, făcîndu-i cu mîna de la fereastra deschisă... În curtea aia ca un
maidan al copiilor, ne-am adunat lîngă gardul de beton care despărțea
curtea noastră de curtea vecină, ne-am așezat turcește pe jos, pe acel
mic pasaj din cărămizi, lîngă pubela de gunoi și-am trecut din mînă-n

9

Nr. 9-10(23-24)  septembrie-octombrie 2019

Invitat special

www.revistaneuma.ro

mînă o țigară lungă Aviator, rostește bătrîna apăsat, cum de-am ținut
minte numele ăsta fără importanță? Și deodată se pomenește rîzînd
fără motiv. Și sticla cu Apfelschorle trece din mînă-n mînă, din gură-n
gură, pînă și Gellu care era cel mai„merge și-așa”șterge gîtul sticlei cu
marginea cămășii lui antijeg. Mustu’s-a gătat, sticla-i goală! Ce ziceți, ne
țucăm ori nu ne țucăm? Io zic să-i dăm drumu’, că-i numa’bine, putem
șede roată pe jos, că s-o mai uscat și pămîntu’, fete-s destule și faine...
io mi-s primu’! Pune sticla în mijlocu’cercului de copii, așezat turcește,
și-i dă vînt să se învîrtă. Gîtul sticlei se oprește la Erzsi, unguroaica din
fundul curții, unde mama ei, Katica-neni făcutu-și-a o grădină de zici
că-i raiu’pe pămînt, așa zicea și mămica, fusese la Erzsi să-i arate unele
figuri de balet că și ea era în grupa mică la Școala de balet, condusă de
Frau Goritz-Pavlovici. Erzsi e ca o floare, frumoasă și blondă. Dacă a
intrat în joc, trebuie să se lase pupată de Gellu. Trebuie să respecte
regula... Își șterge buzele date cu strugurel, cu batistuța roz și e rîndul
ei să învîrtă sticla... Acum gîtul vrăjit se oprește la Vasi, spînzurătorul
pisicilor din Tălmaciu, care n-o scoate pe Erzsi din „fudula” aia de
boangheniță. Fata se face roșie ca focu’ și o ia la fugă în fundul curții.
Auzim doar zgomotul ușii trîntite. Vasi e furios. Se simte trădat. Ce dacă
nu l-a țucat?! Acum e rîndul lui. Sticla l-a ales pe el. A apucat-o mai, mai
s-o spargă și-a răsucit-o cu furie. Sticla s-a rotit de cîteva ori. Toți copiii
urmăreau curioși unde o să se oprească. Am înghețat. Gîtul sticlei s-a
oprit chiar la mine! Pînă atunci nu mă sărutase niciun băiat. Eu n-aveam
nici puterea, nici mîndria lui Erzsi și unde mai pui că mi-era și milă să-l
refuz a doua oară. Am îngenunchiat în fața lui. Am închis ochii să nu-l
văd. Și m-am lăsat pupată, strîngîndu-mi buzele cît am putut de tare.
Toți au aplaudat. Eu mi-am dus batista la gură, îmi venea să vomit.
Le-am spus că-i musai să plec, că m-așteaptă mama... Servus, pe mîine.
Octogenara se oprește din scris. Dar glasul ei continuă să funcționeze.
Curios, cînd îți depeni amintirile, descoperi cauzele ascunse care-ți
dezleagă unele probleme al căror răspuns nu-l aflai. Nu mi-a plăcut
niciodată să mă sărut pe gură. Nu numai cu bărbați, cu nimeni! Acum
îmi explic cauza. Doar uneori noaptea visam – mai visez? – buzele mele
cuminți atingînd buza aia mare, moale, brobonată și caldă a mînzului
alb. Atunci parcă trecea un fulger prin mine din creștetul capului pînăn călcîie... parcă muream și nimic, niciodată nu fusese mai bine!
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Pleoapele se deschid brusc ca la păpușa aia mare de porțelan – o
primise la Remscheid de la Moș Crăciun – îi plăcea că avea gene
adevărate și stătea în picioare fără s-o sprijine... dar ce-i asta? Unde-i, de
fapt, odaia în care distinge oameni necunoscuți stînd pe scaune în jurul
mesei... le atîrnă pe umeri bluze, veste, sacouri, dar nici nu-s umeri, sînt
spetezele scaunelor... nici sunetul tacîmurilor nu se aude... atunci ce a
trezit-o? Sigur simte un fir fierbinte de urină prelingîndu-i-se pe pulpă
în jos și o usturime în vezica urinară. Auzise limpede sunetul ăla scos de
coarda viorii și cînd și-a ridicat pleoapele, Pusi, pisica neagră cu ochi
galbeni, a sărit de pe dulapul unde-și ținea tăticul viorile... nu era prima
dată cînd Pusi își exersa ghearele pe viorile lui tăticu’. Curios, de obicei,
cînd mă trezesc noaptea din somn, lumina e aprinsă și el, cu pălăria
Borsalino pe cap, desenează atent harta Australiei, în blocul de desen
pe care o să i-l ceară mîine Master Stanisla la ora de geografie. Dar în
odaie nu e nici tăticu’, nici desenu’, nici Pusi... Cască. Se-ntinde. Fuge,
lovindu-se de scaune, la baie. Cămășuța o recunoaște. E aia vernil de
batist cu danteluță în jurul gîtului... și acum se apropie din nou, tiptil,
de masă. Ei dorm duși. Mămica încape perfect, mică și ghemuită, cu
genunchii îndoiți pînă mai sus de buric, în cochilia de melc uriaș care
e chiar tăticul meu, care o ține pe mămica lipită cu spatele de pieptul
lui... parcă vrea s-o ascundă, să nu i-o ia cineva... îi vede și mîna lui mare
cum acoperă cu totul sînul mic și alb care seamănă cu o chiflă... fetița
începe să scotocească la lumina tulbure venită de afară, pe fereastră,
printre lucrurile de pe masă. Găsește pipa aia albă din spumă de mare.

Îmi plăcea numele ăsta, chiar puneam vîrful limbii pe capul lucios al
lulelei și mă miram că n-are gust de frișcă... uite și ceasu’de aur cu lanț
pe care-l primise cadou de la Herr Debill din Köln, patronul localului
Zum Löwen, care a vrut s-o înfieze... da’mămica nu și nu, să nu te prind
că mai duci copilul la descreieratul ăla..., dacă mai insiști nu mai vin nici
eu la local, n-are decît să-mi desfacă contractul! Bătrîna continuă să
caute pipăind cu degetele fiecare lucru nimerit din întîmplare pe masa
aia... uite și portmoneul ăla maro și lucios din piele de crocodil și... abia
acum își dă seama că gura ei șoptește toate cuvintele alea... dar ele au
rămas aici? Chiar, ce caută aici? Dar în cutia asta cu margini aurite,
învelită în celofan? Țigările alea maro de foi... încearcă să spună încet și
rar fiecare literă: C... O... R... O... N... A... S..., da, țigările de foi cu miros de
smochine. Ce-mi place mie să mă țină pe genunchii lui cînd fumează.
Atunci își saltă genunchiul sus-jos, sus-jos... ca un căluț care aleargă și
eu călăresc căluțul meu alb... M-am întors în Sibiu. Știam eu că nu se
poate ca Moș Nicolae să-mi aducă daruri numai de ziua mea sau a lui,
dacă am fost cuminte în fiecare zi... nu se poate, trebuie să găsești ceva
special pentru tine de la Moș Nicolae sau de la Sankt Martin, atunci de
ce îi cînți tu mereu... „Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin rennt
durch Schnee und Wind, hat Lumpen an, hat Kleider nicht... o, hilft mir
bitte...”Asta ce-o mai fi? O cutiuță de carton roșu, o duce la nas. Miroase
a vanilie. Simte că-i bate inima. Asta-i pentru mine. Știam eu că nu se
poate să vină numai o dată pe an, dacă eu sînt cuminte mereu!
Ridică ușor capacul și înăuntru găsește un balon ghemotocit de
culoarea înghețatei de vanilie. Iar îl atinge cu vîrful limbii, are gust de
cremșnit. Se face mică, mică și intră sub masă. Acolo e întuneric de tot
și n-o găsește nimeni. Duce balonul la gură și suflă în el, suflă și suflă,
dar balonul nu se face rotund, se lungește și se îngroașă pînă se face cît
un cîrnat polonez... o fi balon? se-ntreabă... cine, octogenara sau fetița?
Și se vîră la loc sub pilotă, că Mater Stanisla a spus că le-ascultă să le
încheie notele la geografie.
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„Cucu-bau!”de unde pînă unde, aşa mă jucam cu Edith Wagner şi
cu Helga Christel pe Heltauergasse la nr. 17. Una se ascundea după
Kredenz, alta sub masă, şi cînd deschideam uşa din fundul curţii care
dădea direct în bucătărie, auzeam mereu„Cucu-bau!”. Pe urmă, Edith
scotea din sertarul dulapului nişte prăjiturele glazurate dintr-un
ambalaj lucios, roşu sau albastru, pe care scria Embacher, se aşeza pe
nişte burdufuri de piele maro roasă din loc în loc. Edith zicea că le-a
adus unchiul Poldi din Egipt. Helga Christel ne povestea cum Herr
Pfarrer o chema la el în cabinet, îi citea din Biblie Cîntarea Cîntărilor şi
îi arăta unde se-ascundea şarpele care i-a tîrît pe Adam şi pe Eva în
păcatul plăcerii. O punea să-şi desfacă picioarele şi el îşi vîra degetul
lung şi subţire şi alb cum e creta de la tablă în chiloţelul ei la fel de alb,
pînă la despicătura aia mică dintre picioare şi-i atingea butonaşul.
Începea să i-l mîngîie încet, încet, din cînd în cînd îşi muia degetul în
gură pînă-l umezea bine şi iar îi mîngîia butonaşul din ce în ce mai
repede. Pe fetiţă o scutura brusc o plăcere şi o frică atît de mare de
parcă nu mai era pe lumea asta. Începea să ţipe fără să vrea. Atunci
simţea cealaltă palmă a lui Herr Pfarrer acoperindu-i, blînd, gura. Şi
Edith povestea de Onkel Poldi că l-a auzit odată gemînd tare.„Era singur
în camera lui. Am gîndit că moare. Văd că înghite mereu nişte pastile.
Mi-a fost frică să intru şi m-am uitat pe gaura cheii. Onkel Poldi, în faţa
oglinzii, îşi freca chestia aia mare şi roşie şi gemea ca scos din minţi.
Cred că se chinuie groaznic dacă gem şi se vaietă.” Helga Christel tace
şi împleteşte ciucurii de la faţa de masă. Eu mă gîndesc că uneori,
noaptea, am auzit-o şi pe mama gemînd. În Sibiu, locuiam împreună
cu părinţii într-o singură cameră. Mama gemea şi suspina. Credeam că
visez şi nu puteam s-o întreb ce-a păţit. Încercam să deschid ochii.
Erau lipiţi. De sub pleoape, vedeam băieţii lovindu-mă cu bulgări
îngheţaţi de zăpadă. Mi-era frică de ei ca la Völkerball. Odată, ţin minte
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că eram în a patra primară. Mi se umflase obrazul de la o măsea. Parcă
aveam o chiflă întreagă în gură. Prin dreptul liceului Gheorghe Lazăr,
un băiat mi-a tras un pumn drept în umflătura aia. Mi-a zburat şi
servieta din mînă. Cînd m-am aplecat s-o ridic, l-am văzut din spate.
Mergea în pas de marş şi fluiera dintr-un fluier mic de metal agăţat
după gît cu un şnur tricolor. La ora de gimnastică, trebuia să jucăm
Völkerball. Mi-era mai frică de minge decît de Roxi, cîinele lui Frau
Weiss. Ăla avea botniţă. Fetele se prinseseră că eram o țintă sigură şi
aruncau cu sete numai în mine. Nu ştiu cum se face că mă nimereau
mereu în stomac. Cred că teroarea Völkerball-ului a ţinut, la mine, vreo
trei ani. Poate de asta peste 36 de ani, cînd am citit cartea lui Johann,
„Karusell-polka”, lolele dezlănțuite mi-au stîrnit o frică veche pe care o
credeam uitată.
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„Es ist ein Ros’ entsprungen aus einer Wurzel zart/ wie uns die Alten
sungen/ aus jeher kam die Nacht...” wer hat mir das gesagt? Wer hat mir
das diktiert? Ich bin wach, ich bine hiere, ich teile das Brötchen, Mutters
kleine, weisse Brust, mit Dir... kennst Du’s, das alte Lied? („Un trandafir
a-nmugurit/ Pe-o ramură măruntă/ cum au cîntat bătrînii toţi/ venit-a
noaptea sfîntă...” Cine mi-a dictat asta? Sînt trează, sînt aici, împart chifla,
sînul alb şi mic al mamei, cu tine... mai ţii minte vechiul cîntec?) De ce,
de cîte ori adorm, de cîte ori mă trezesc, vocea... a cui voce? îmi pune
cuvintele ei vechi, teutone, pe limbă şi limba mi se albeşte de la o zi la
alta, ca o foaie pe care nu mai scrie nimic. De ce oare?... ca părul. La
masa aia ovală din camera cu cei mai albi pereţi pe care i-am văzut
vreodată, unde nu intră decît fetiţele „mit schöner Stimme und gutes
Gehör”... unsere Musik-lehrenin se duce la Harmonium... degetele ei
subţiri, acoperite de pielea pergamentoasă, prin care se văd vinişoare
albastre, aleargă de cîteva ori pe clape, îşi fac încălzirea, ne uităm la ea.
Cunoaştem ritualul. Ştim ce urmează. Acum e prinsă în joaca aia a
degetelor – la ce s-o fi gîndind? Mă întreb, în timp ce îmi ronţăi keksurile
în formă de inimioare şi litere din farfuriile albe de pe măsuţele
acoperite de tişlaifăre, albe şi ele – deşi e decembrie şi a treia seară de
advent – de tava atîrnă o coroană de brad verde, împodobită cu
lumînări şi panglică roşie... singurele pete de culoare din camera aia de
zăpadă. Noi sîntem în uniformele marinăreşti, ţinuta noastră de
sărbătoare... Ronţăim keksuri, ne foim pe scaune, şuşotim. Mă gîndesc
la căluţul meu, nu-i disting nechezatul în atîta linişte albă. El ştie pe de
rost ce urmează să se întîmple. Doar e de-al casei... el e tot timpul, şi
atunci cînd am urcat treptele Galgenului şi cînd mi-au pus frînghia în
jurul gîtului şi mi-au împins butucul ăla de sub picioare i-am auzit
nechezatul şi imediat m-am simţit săltată pe spinarea lui, cu mîinile
încleştate în coama albă... zburînd şi zburînd. Cred că aţipisem. Dar să
nu mă mai arătaţi cu degetul. Sigur, e normal să credeţi că eu, o bătrînă
care împlineşte în curînd 90, aiurez că nu mai am mintea la mine. Poate
că mein Beschützer, căluţul alb, a venit să mă ducă înapoi la mintea
mea de-atunci, cînd m-am lăsat zburată de el, mai iute ca vîntul, mai
repede ca gîndul... „O, Du Fröhliche, Oh, Du Selige...”, cîntau acum micile
Ursuline şi eu îmi potriveam vocea după ele. Căluţul alb dispăruse,
Mater Margareta cînta la harmonium, cînd pe uşă tocmai a intrat tînărul
Herr Pfarrer. A rostit aproape în şoaptă „Gelobt sei Jesus Christus”. Noi
am continuat să cîntăm. El a rămas lîngă uşă în picioare. Acolo, de
Hochwürdige, părea sfios, privirea lui era o oglindă goală, îndreptată
spre cer, nu spre noi. Mă gîndeam dacă nu avea mai multe perechi de
ochi, ca ochelarii lui Mimi-Mare, unii de citit şi alţii de vedere. Oare ce
ochi îşi punea cînd apăsa cu degetul lui lung şi alb butonaşul lui Helga
Christel?... Cînd s-a terminat„O, Du Fröhliche, Oh, Du Selige...” , am văzut
că în farfurioara mea albă nu mai rămăseseră decît patru keksuri în
formă de litere, nu ştiu cine le aşezase aşa, ca să pot citi „Nora”... şi
deodată chiar ea sau eu sau O, Du Fröhliche îşi trăsese un ciorap maro
pe cap şi semăna acum foarte tare cu femeia aia neagră de-mi ghicea
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în palmă la Tîrgul de oale, în fiecare sîmbătă la Theresianum. Nu mai
ştiu exact dacă a fost aievea şi unde sau am visat? Dar ce ştiu sigur e că
pe vremea aia îmi plăcea mult să mă dau în leagăn. Cred că plăcerea aia
îmi venea de la gînduri care seara, înainte de culcare mai ales, se
dădeau în leagăn. Îşi luau singure vînt şi ajungeau atît de sus că nu le
mai prindeam din urmă şi mă lua ameţeala. Atunci eram Soror Agnes
în rasa ei albă, ea nu ne învăţa nici cum se-adună sau se scad numerele,
nici cum în gura ta cuvîntul meu devine cuvîntul tău, ea ne punea să ne
clătim gura înainte de începerea orelor cu eine Flüssigkeit de culoarea
cernelii, ne punea să-i arătăm unghiile şi, dacă aveau marginile negre,
ne trimitea acasă şi ne punea absenţă nemotivată. Soror Agnes era
blondă ca soarele – cred că am mai spus asta – şi ochi albaştri ca cerul
– am făcut şi o cacofonie –, şi ce dacă! Mai avea şi obraji roz ca îngheţata
de zmeură... nu pricepeam de ce era aşa de rea, exact ca mămica,
numai că Soror Agnes nu mă punea în genunchi pe coji de nuci... cînd
leagănul îmi aducea gîndurile înapoi în pat, eram blondă cu ochi
albaştri, poate eram chiar Soror Agnes şi priveam ţintă la trupul
răstignitului de pe peretele din faţa patului şi simţeam fulgerul ăla care
o străpungea pe Helga Christel cînd Herr Pfarrer îi atingea butonaşul...
nu ştiu dacă atunci aş mai fi vrut să-i am în pat lîngă mine pe Soror
Agnes sau pe Herr Pfarrer... Mă vedeam sărind brusc din aşternut şi
repezindu-mă la comutator. Aprindeam lumina. Mă duceam numai în
cămaşă de noapte la oglinda mare din hol şi-mi despleteam codiţele.
Uite-mă, sînt aici! Părul negru îmi acoperă umerii goi, îmi ajunge pînă
la mijloc. Nu mă mai dau în leagăn. Nu vreau să fiu Mater, nu vreau să
fiu nici Ehrwürdige Mutter, vreau să fiu amazoană, să călăresc, să
călăresc, să călăresc pe calul meu alb printre gheţarii translucizi, cum
trec copacii prin ferestrele închise, fără să le spargă. Îmi încleştez pumnii
mici în coama lui albă, îi simt gîtul lung, încordat, puternic ca un
mesteacăn tînăr şi eu, o ramură înfiptă-n trupul lui secure... şi legănată
de el într-un ritm tot mai sălbatic –„train de grain vitesse”ţipă bătrîna,
de parcă ar striga„Evrica!” pînă dincolo de măsurătorile locurilor şi ale
timpului.
Pornirăm aşadar, creşteau în cer ale noastre aripe... Reiten, Reiten,
Reiten durch den Tag durch die Nacht, durch den Tag - călare pe Jovis,
deasupra lui Jovis, dedesubtul lui Jovis, în Jovis şi Jovis în mine, numai
acolo unde nu-i niciun acolo, doar respiraţia aia de dinaintea cuvîntului,
fierbinte şi grea, care mişcă nisipurile deşerturilor şi resuscitează planetele stinse, mă scufundă în găurile negre şi mă scoate la primăvară
proaspătă iar şi iar, pulsar, canar, vioară, trestie sau căprioară, să aud
cum cîntă albul gîtului tău în osul meu sacru şi negrul părului meu în
nara ta larg deschisă ca noaptea valpurgiei. Coşmarurile mele deatunci, traduse în neîncăpătoarea mea limbă de-acum, în căznita,
prefabricata, implantata, transplantata limbă de-acum... oare mă mai
auzi, căluţul meu alb? Şi cînd pleci pe drum de fier, toate păsările pier
şi cînd te întorci din drum, tot ce-a fost se face-acum.
Îmi spun poveşti. Auzi glasul octogenarei din camera goală,
mestecînd o pătrăţică de Bitterschokolade. El se-ntoarce mereu la locul
dintîi, la un semn pe care nu-l ştim,„precum val de val se leagă”, cum i-a
spus băiatul ăla, pe care îl aud de fiecare dată, fără să-l văd, cînd
vorbeşte cu el, că „mărţişorul e o reinterpretare a timpului”. Asta
înseamnă că orice trifoi sau orice gărgăriţă poate să întoarcă ceasul şi
să aducă trecutul înapoi în prezent sau dimpotrivă? Dar asta nu face
mărţişorul, ci acela care-l dăruieşte, investindu-l cu gîndul lui... dacă din
spatele darului lipseşte gîndul, nicio reinterpretare a timpului nu e
posibilă! Ce i-o fi spus băiatul ăla căruia i-a făcut loc lîngă mine în
culcuşul alb al creierului lui... şi ce înseamnă o„reinventare”, o întoarcere
la ora dintîi? „O, Du Fröhliche, Oh, Du Selige...” aude iar corul micilor
Ursuline. Dar acolo, la Căminul de bătrîni Friedrich Wolf, să vezi acolo
„reinventare a timpului”! O să ieşim în grădina din spate... eu citind pe
o bancă o carte cu litere gotice: „Schife, die Nachts sich begegnen”, el
păscînd pe-o pajişte în spatele meu... şi de undeva, din ce iarbă, din ce
an, anii trec ca apa... auzeam„O, Du Fröhliche, Oh, Du Selige...”
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Angela
1

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?

2

ce mai tura-vura stângacii au noroc în viață. de pildă, eu cos invers, adică în spatele acului. frida se umple de clienti. v-ați hotărât?
o cafea cu lapte apă plată andrele cod galben de ceață (și gutui
din dulceață, am vrut doar să găsesc o rimă, nu vă speriați!) n-avem
andrele aici, încercați la mercerie. în față la “humanitas” om de zăpadă.

3

noi, stângacii, nu ne plângem niciodată (ce-i ăla stat paralel)
atunci nu existăm. stăteam la coadă la BRD (!) și mă gândeam la tine.
în câte feluri știi tu să îți legi șireturile. învață-mă și pe mine. păi, ce
tu ai coup-de-pied ? zice T.

4

dimineață la 4 și jumătate în taxi: “fac curse doar noaptea, e mai
liniște, băieți de băieți, parașute, bani mai mulți, am fost șofer pe tir”
îmi turuie taximetristul. „băi, calc-o, în pula mea, mă, nu dormi,
futu-ți… scuzați, doamnă!”... chiciură.„nu vreți un covrig cald? serviți
cu încredere, e de pomană…”

5

femeia modernă fumează scria în reclama aia din ’37 la țigareta
Doina și alături: cafeluța și țigara vatămă ochii. pe cine să crezi? alte
guri, aceeași gamă.

6

că tot vorbeam de țigări. ce îți mai plăceau țigările Carpați alea
făcute la Sf.Gheorghe pufăiai ca o locomotivă cu aburi…ce mai
erau? Mărășești, BT, Snagov, Amiral, Top, Cișmigiu, Golf, Bega, Aviator, Plugar, Coloana, Fortuna, Naționale, Mureș, Pescăruș…dar, de
unde am plecat…

7

“a vrut să se arunce din turnul sfatului” povestește cerșetoarea
cu o bere în mână . “îl chema paul, era frumos, era al meu”.

Baciu
8

“i-a crescut un clop în cap domnului Kaufmann”ai zis în biserica
aia veche din Iași femeile stăteau pe stânga, eu cu bărbații pe
dreapta “vezi că ești pe partea ailaltă a lumii” ai mai spus

9

“nevoia ta de detașare alimentează nevoia mea de afecțiune”
atât am reținut din filmul ăla prost bine ca n-ai vrut să-l vezi . ai citit
“Postăvarul și Piatra mare”. apoi, iar te-ai apucat de integrame. ce
sunt? m-ai întrebat. “am schimbat patul cu un aragaz, dacă o țin tot
așa, mă fac bucătar”. mandarinul miraculos cu șorț de bucătărie. flexibilii au rămas în șifonier la loc de cinste. pe spate scrie: 46

10

când am ajuns la Pietrele lui Solomon m-am împiedicat căscam
gura aiurea. m-ai lăsat acolo să-mi scot bocancii n-ai înțeles niciodată de ce fac asta și să mănânc mărul. lupul din tine și-a continuat
drumul până hăt sus în defileu. erai fericit.

11

în după-amiaza aia cu tine am ținut pentru prima dată în mână
un bumerang. vânzătorul îmi explica cum să-l țin. pentru stângaci
n-aveți? n-aveau. dar, puteam să încerc. o dată, de două ori, degeaba
bumerangul meu se ducea direct în copacul din fața castelului,
odată era să te nimerească chiar în frunte. râdeai. “balerin ucis de
bumerang” titrau ziarele.

12

plimbarea în trăsură cu tine pepeni prea copți (parcă am mai
scris asta undeva, încep să mă repet?) în filmul de duminică actorul
principal fuma Shepheard’s Hotel, am auzit că sunt țigări rare numite după un celebru hotel din Cairo. ce știu eu…ce zici că fuma
bunicul tău, Leon? Naționale

13

dickens-defoe-dostoievski-dumas-descartes nu mai știu cu litera“d”. zi tu. danilov.“whiskey time to drink”ne fotografiam noaptea
pe ochiurile alea de lumină din piața mică. o făceai pe cocoșatul de
la notre dames, paharul stătea pe pervaz și râdeam ca nebunii. ai“ f”
de la fazan, mai joci? da. zi cu “e”: esop-esenin-epicur-eluard, mai
știi? da. cine? eminescu.
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Matei

Vișniec

Despre ştergătoarele de picioare,
din punctul de vedere al aricilor
Din punctul de vedere al ariciului, pădurea este o divinitate cu ţepi gigantici.
Pajiştile cu iarbă sunt nişte zei mai mici,
cărora nu li s-au întărit încă ţepii. Cactuşii
sunt spiritele aricilor morţi. Gardurile de
sîrmă ghimpată sunt nişte monumente
funerare pentru aricii striviţi de maşini pe
şosele, dar poate şi ultimele imagini
încremenite în mintea lor în momentul
cînd sunt făcuţi terci.
Din punctul de vedere al ariciului,
cuţitele sunt nişte ţepi furaţi din corpuri
care ulterior s-au ascuns ruşinate în locuri
imposibil de identiﬁcat.
Aricii mai cred că maşinile de tuns
iarba sunt un fel de vrăjitoare nemiloase
şi rele. Imposibil pentru un arici să înţeleagă de ce era necesară existenţa maşinilor de tuns iarba, de ce în univers
trebuia să existe un astfel de monstru
conceput numai şi numai ca să-i sperie pe
arici, ca să-i gonească din ascunzătorile lor
vitale. Mamele arici şi taţii arici le povestesc copiilor lor arici, încă de cînd sunt
foarte mici, că mai devreme sau mai tîrziu
se vor întîlni cu un monstru eradicator de
arici, care reprezintă răul absolut.
Cînd un arici ajunge în faţa unui
ştergător de picioare, mai ales cînd acesta
este făcut din zimţi şi perii, în mod automat varsă o lacrimă şi simte un nod în
stomac. Pentru arici, ştergătoarele sunt
nişte foşti arici ale căror piei cu ţepi au fost
întinse în faţa unor uşi prin care, oricum,
nu e bine să intri. Din punctul de vedere

al aricilor, faptul că oamenii trebuie să-şi
frece tălpile pantoﬁlor de foste piei de
arici este un ritual barbar. Niciunui arici nu
i-ar trece prin minte, de exemplu, să se
rostogolească zilnic prin iarbă numai
pentru plăcerea de a trage în ţeapă ﬂuturi,
viermi, gîndaci sau melci.
Aricii consideră că trandafirii cu ţepi
sunt un omagiu adus lor de creatorul
lumii, un fel de recunoaştere a perfecţiunii lor. În preajma unei tufe de trandafiri cu ţepi aricii se simt împliniţi şi intră
într-o stare extatică. Este ca şi cum omul
ar întîlni, pe Pămînt, mici monumente
destinate să-i omagieze frumu- seţea şi
care ar fi sculptate chiar de mîna lui
Dumnezeu. Aricii sunt însă superiori
omului tocmai prin acest lucru, prin
faptul că recunosc omagiul divin, în timp
ce omul nu.
Aricii ştiu că în univers există şi alte
forme de viaţă care nu au ajuns încă la
perfecţiunea ariciului. Deseori, aricii se
întreabă cum fac dragoste alte ﬁinţe. O
ﬁinţă fără ţepi este capabilă oare să
înţeleagă ce se întîmplă în suﬂetul a doi
arici atunci cînd fac dragoste, cînd ariciul
femelă îşi culcă brusc cei cinci mii sau şase
mii de ţepi pentru ca ariciul mascul să se
poată lipi de ea? Ce sens poate avea
dragostea atunci cînd nu ai ţepi pe care
să-i transformi într-un culcuş moale şi
tandru în momentul împreunării?
Din punctul de vedere al aricilor,
ﬁinţele care nu au ţepi nu vor şti niciodată

ce înseamnă dăruirea supremă, comuniunea profundă, topirea totală a două
vietăţi una în alta…
Din punctul de vedere al ariciului,
dimineţile, răsăriturile de soare şi, în general, lumina zilei sunt nişte erori arhitecturale. Nopţile sunt propice vieţii, nu
zilele. Ziua este ca un fel de corp fără ţepi,
expus tuturor primejdiilor. Noroc că noaptea oferă zilei un acoperiş temporar de
ţepi, sub care se poate derula viaţa.
În ultimul timp, ori de cîte ori mănîncă un vierme, aricii strîmbă din nas.
„Hm, nu mai are acelaşi gust“ îşi spune
ariciul. Nici melcii nu mai au acelaşi gust,
nici cărăbuşii, nici gîndacii, nici păianjenii. În ultimul timp, aricii sunt tot mai
neliniştiţi întrucît îi doare burta, se
sufocă, îi ustură ochii. „Aricii ăştia mici
care cresc nu vor mai şti niciodată care
este gustul adevărat al unui măr sau al
unei ciuperci“ îşi spune mama arici scuipînd sînge.„Da, cineva ne pune otravă în
mîncare“, îşi spun aricii.
Ciudat, ciudat, ciudat, îşi spun aricii.
Vom muri curînd cu toţii din cauză că
rîmele, larvele, coropişniţele, lăcustele şi
libelulele nu mai au acelaşi gust. Şi nici
fructele. Merele, prunele şi coacăzele
parcă au ceva ars în ele. Şi nici măcar apa
nu mare e ca altădată, a devenit acră,
amară şi fumegoasă. Şi chiar şi laptele pe
care aricii mici îl sug de la mama arici nu
mai are acelaşi gust, e sălciu, e putregos,
îi face pe aricii mici să vomite.
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Ciudat, ciudat, ciudat, îşi spun aricii.
Dacă e să calculăm aşa cum face omul, în
ani solari, noi suntem aici de 14 milioane
de ani. Şi în tot acest timp viermii, gîndacii,
melcii şi şoarecii au avut gust, ca şi apa, ca
şi laptele de la mama arici. Oare de ce
acum viermii, gîndacii, melcii, şoarecii,
merele şi apa au acelaşi gust ca ştergătoarele de picioare din faţa caselor în care
locuiesc oamenii?

Chiar o să
ne daţi la
televizor?

– Nu vă supăraţi, dom’ şef…
– Nu facem nimic rău, stăm şi noi aici
pe peron. Că suntem pensionari.
– Oricum nu avem nimic mai bun de
făcut.
– Şi oricum nu stăm toată ziua. Vedeţi
bine că ne adunăm cam pe la ora patru
după-amiaza.
– Ştim că nu mai trece nici un tren pe
aici, dar noi venim totuşi…
– Venim ﬁecare cu cîte o valiză, ca să
avem pe ce sta.
– Că văd că scaunele din sala de
aşteptare au fost scoase.
– Păcat că n-am ştiut cînd le-aţi scos şi
le-aţi aruncat… Că eu unul mi-ar ﬁ plăcut
să salvez un scaun din ăsta. Să-l ţin acasă,
în grădină. Să mai stau pe el. Sînt scaune
care au avut multă răbdare…
– Nu suntem nici nebuni şi nici băuţi,
vedeţi bine.
– Pur şi simplu ne e milă de gara
asta…
– Ne e milă şi de calea ferată. Ia
uitaţi-vă cum au năpădit-o bălăriile.
– Nu, nu vrem să facem nici o revoluţie. Şi nici cu noul patron nu avem nimic
de împărţit.
– Dar totuşi…
– Totuşi, nu ne vine să credem că prin
oraşul nostru nu va mai trece niciodată
nici un tren.
– De aia venim aici şi aşteptăm
trenul… Ca să nu moară gara.
– Da, ştim că a fost privatizată, ştim că
a cumpărat-o cineva.
– Dar noi sperăm, totuşi, că aşteptînd
vom încerca să trezim din somn oraşul.
– Ştim că nimănui nu-i mai pasă de
gară…
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– Azi toată lumea are maşină, toată
lumea se deplasează în maşină mică, sau
în microbuz…
– Dar pentru noi gara asta face parte
din ﬁinţa oraşului.
– Cînd ne gîndim la trenurile care au
trecut pe aici…
– Cîte şase sau şapte pe zi. Unele erau
pentru navetişti. Altele veneau tocmai de
la Bucureşti.
– A fost o vreme, da, cînd venea un
accelerat de la Bucureşti şi se oprea şi la
noi.
– Toţi copiii noştri au plecat la muncă
sau la facultăţi luînd trenul de aici.
– Cînd am plecat eu în armată, cu cei
de leatul meu, de aici am luat trenul.
Chiuiam şi strigam…
– Au fost zile cînd gara asta era
neîncăpătoare. Se urcau oamenii în tren
ca apucaţii, fugeau repede să prindă un
loc.
– Cît am fost profesor navetist, plecam
din gara asta la ora şase dimineaţa. Cum
mă aşezam pe bancheta de lemn,
adormeam pe loc. Şi mă trezeam brusc
cînd se oprea trenul la halta Bivolărie.
Parcă eram întors cu ceasul.
Toată lumea mai aţipea în tren,
dimineaţa…
– Vedeţi, dumneavoastră, gara asta
este memoria noastră. De aceea venim
aici. Nu avem nicio putere că e mult mai
puternic domnul care a cumpărat gara.
Dar vom continua să venim aici, cu
valizele, ca să stăm aşa, la căpătîiul gării…
– Că nici ea nu vrea să moară.
– Dacă aţi asculta ce spune gara, v-aţi
convinge, domnişoară reporter. Gara asta
mai respiră încă şi vrea să trăiască.
– Mă omorîţi din prostie. Iar într-o bună
zi o să vă coste de zece ori mai mult, de o
sută de ori mai mult, ca să repuneţi tronsonul ăsta în funcţiune. Nu, domnişoară,
nu eu vorbesc, repet ce spune gara.
– Cîte speranţe s-au vînturat în gara
asta… Cîte vise, cîte iluzii, cîte lacrimi, cîte
oftaturi, cîte strigăte de bucurie, cîte
îmbrăţişări, cîte mîini spunînd la revedere,
cîte nerăbdări, cîte blesteme, cîte dîrdîituri
de frig, cîte guri uscate, cîte broboane de
sudoare, cîte valize, cîţi saci şi cîte genţi,
cîţi copii cu gura căscată, cîte pufăituri de
locomotivă, cîte scame intrate în ochi, cîte
picioare trepidînd de nerăbdare, cîte
chipiuri de impiegaţi, cîţi ochi care s-au
văzut pentru ultima oară, cîte buze
umede în aşteptarea unor săruturi, cîte
momente de panică neagră, cîte surîsuri
false şi cîte grimase chinuite, cîte bătăi de
inimă accelerate pînă la sufocare, cîte ciori

speriate cînd şuiera locomotiva, cîte
anunţuri prin megafon, cîte suﬂete golite
după plecarea trenului, cîte suﬂete reîmprospătate la sosirea trenului, cîte
vorbe, vorbe, vorbe spuse peste tot, în
sala de aşteptare, pe peron şi în vagoane…
– Gara asta este plină de cuvinte.
Milioane de cuvinte s-au sedimentat aici,
în spaţiul acesta din jurul gării, un fel de
nod cosmic s-a format aici, e destul să
ciuleşti urechea şi auzi cum se rotesc
vorbele în aer, vorbe încă vii…
– Locul ăsta este încă plin de energii,
de magnetisme şi de eﬂuvii verbale. Locul
ăsta nu este un loc ca oricare, aici, dacă am
putea privi totul de sus, de la distanţă
celestă, am vedea cum s-a solidiﬁcat timpul, cum s-a stratiﬁcat memoria oraşului…
–„Rămîne cum ne-am înţeles, da?“
–„Şi cum ajungi ne telefonezi, da?“
–„Şi mai aruncă cîte un ochi şi la valiză,
da?“
– „Ai pus biletul unde trebuie? Ia
veriﬁcă!“
–„Şi să-i spui lui Ancuţa că are salutări
şi de la Virginia, da?“
–„Vezi că la Burdujeni nu stă mult, dă-i
pachetul dar nu coborî din tren, ne-am
înţeles?“
– „Să aveţi zile cu soare… Şi aşteptăm
o carte poştală…“
–„Şi roagă pe cineva să te ajute să-l dai
jos ca să nu-ţi rupi spatele.“
–„Da’ nu mai plecăm odată, mamă?“
– Gara asta, pentru noi, e ca un muzeu.
Un muzeu al cuvintelor. Un muzeu al
suﬂetului.
– De aceea venim aici în ﬁeare zi. La
început, am fost doar doi sau trei… Acum
suntem vreo treizeci sau patruzeci… Şi
poate că vom ﬁ din ce în ce mai mulţi.
– Chiar o să ne daţi la televizor,
domnişoară?
– Vreţi cumva să vă deschidem valizele? Nu de alta, doar ca să vedeţi că
aşteptăm în mod serios.
– Valizele noastre nu sunt goale. Avem
în ele tot ce ne trebuie pentru o călătorie.
– Pijama, pastă de dinţi, pulovere
groase… Cămăşi şi ciorapi de schimb.
Medicamente... Lanternă... Umbrelă...
Galoşi în caz de vreme rea. Mîncare pentru
trei zile…
– Vedeţi că nu suntem nişte farisei? Nu
ne facem doar că aşteptăm. Suntem
pregătiţi să şi urcăm în tren în caz că ar
veni…
– Şi avem şi bani de bilete, în caz că se
deschide casieria.

Kroll
ZIUa 1
Văd, tinere, că vii aici cam în ﬁecare zi.
Da…
Cineva ţi-a vorbit de Kroll, este?
Da…
Dar de întîlnit încă nu l-ai întîlnit. Sau
l-ai întîlnit?
Nu, nu l-am întîlnit încă…
Înseamnă că încă n-ai avut curajul să
te avînţi spre larg.
Nu.
Ca să-l întîlneşti pe Kroll trebuie să
înoţi spre larg fără să-ţi ﬁe frică.
Ştiu, dar… îmi este totuşi puţin frică,
dacă mă gîndesc bine.
Atunci înseamnă că nu eşti încă
pregătit, nu eşti gata sută la sută…
Nu.

ZIUa 2
Aş vrea să vă pun o întrebare…
Pune.
Cum de aţi ştiut că vin aici pentru
Kroll?
Nu-mi dau seama. Dar mi s-a părut
evident.
Dumneavoastră l-aţi întîlnit?
Da.
Cînd?
E multă vreme de atunci.
Şi aţi înotat spre larg?
Da. A fost o vreme cînd mă temeam de
tot şi de toate, dar nu mi-a fost frică să înot
spre larg.
Şi aşa l-aţi întîlnit pe Kroll…
Da.
Oare de ce îl cheamă Kroll?
Nu ştiu. Oamenii de pe aici îi spun aşa.
Dar nu toţi… Unii pretind chiar că nici n-ar
exista.

ZIUa 3
Mă gîndeam la ceva…
Spune…
Cînd spun unii că, de fapt, Kroll nici
n-ar exista… E absurd. Nu? Din moment
ce tot i-au dat un nume. A da un nume
cuiva înseamnă a-i recunoaşte existenţa…
Absolut de acord.
Şi de ce atunci unii oameni din partea
locului spun despre Kroll că nu există?
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Pentru că s-au săturat să vadă cum tot
felul de necunoscuţi vin aici şi vagabondează pe plaja asta.
Eu nu mai văd pe nimeni în afară de
noi doi.
Uneori, suntem totuşi mult mai mulţi.
Oare toţi cei care l-au întâlnit pe Kroll
s-au întors teferi şi mulţumiţi?
Da.
Şi cei care nu l-au întîlnit?
S-au înecat, bineînţeles.

ZIUa 4
Ştiu, vrei să-ţi povestesc cum l-am întîlnit pe Kroll. Ei bine, ceea ce s-a
întîmplat s-a întîmplat cu mulţi ani în
urmă. Să fie vreo cincizeci de ani de
atunci. Pe vremea aceea eram, ca şi tine,
bărbat. Un bărbat tînăr. Şi nu ştiam nimic
despre Kroll. Nici că există, nici că nu
există… Şi, într-o zi, am ajuns aici, pe
plaja asta. Eram cu un grup de prieteni,
căutam un loc sălbatic, departe de lume.
Am cumpărat peşte proaspăt în sat şi
l-am prăjit pe cărbuni. Pescarii nu erau
prea mulţumiţi să ne vadă, dar totuşi ne
vindeau peştele. Şi tot ei ne-au vorbit
despre plaja albastră, ne-au spus că la
capătul cărării, după stînci, ascunsă sub
faleză, era o plajă cu nisip albastru… Şi
atunci am venit aici. Şi am simţi imediat
un fel de atracţie spre larg. A fost ceva
mai puternic decît mine, vreau să spun
decît instinctul meu de supravieţuire…
Şi, într-o noapte, m-am aruncat în apă şi
am luat-o spre larg. Apa era calmă şi
caldă. Noaptea era doldora de stele,
totul se vedea ca în palmă, totul era îmbăiat de lumină, zeci de comete traversau cerul. Am pornit înot fără să-mi
fie frică, fără să mă gîndesc la întoarcere,
fără să-mi economisesc forţele… Am
înotat spre larg fără să arunc o singură
privire în urma mea. M-a inundat atunci
un sentiment de fericire, nu mă mai
gîndeam la nimic, nu mă gîndeam decît
la întinderea din faţa mea şi la faptul că
eram pe cale să o străbat, că înaintam
spre larg într-o mare din ce în ce mai
adîncă. Iar faptul că mă îndepărtam de
ţărm într-o mare din ce în ce mai adîncă
îmi dădea o senzaţie de plăcută ameţeală. Nu simţeam nici un fel de oboseală,
dar ştiam că n-aş fi avut destule forţe ca
să mă întorc în locul de unde plecasem.
Şi aşa l-aţi întîlnit pe Kroll…
Da, a apărut brusc în faţa mea.
Şi cum arăta?
Semăna cu mine…
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ZIUa 5
Am auzit că, din cînd în cînd, cei care
l-au întîlnit pe Kroll revin aici, pe plaja asta,
ca să se cunoască şi să petreacă două, trei
zile împreună. Este adevărat?
Da.
Şi cam în ce moment al anului îşi dau
întîlnire?
Vin cam la cîţiva ani o dată, în iunie…
Dar Kroll nu se apropie niciodată de
ţărm.
Nu, el rămîne întotdeauna acolo, în
larg. Lui îi plac apele adînci. Numai adîncul
ţine de natura sa.
Oare simte, în acest moment, că suntem aici pentru el?
Nu cred. Kroll nu-i simte decît pe cei
care înoată spre larg…
Ieri am făcut o incercare…
Am văzut…
Da? Unde eraţi?
Mă plimbam sus, pe faleză…
Şi m-aţi văzut intrînd în mare?
Da.
Am înotat pînă foarte departe. Pînă
foarte, foarte departe.
Da, dar nu destul.
M-aţi urmărit cu privirea tot timpul?
Da. Dar după o vreme ai dispărut. Nu
te mai vedeam. Dar ştiam că nu era decît
o primă încercare. Nu păreai prea decis.
Nu...
Kroll nu li se arată celor care trişează.
Eu n-am trişat. Dar îmi era totuşi puţin
frică şi m-am întors.

ZIUa 6
Mi-aţi spus că, în momentul cînd l-aţi
întîlnit pe Kroll eraţi bărbat, un bărbat
tînăr, oarecum ca mine.
Da.
Şi cînd l-aţi întîlnit pe Kroll ce i-aţi
spus?
Nimic. El ştie mai bine decît noi ceea
ne dorim în adîncul nostru.
Dar aţi vorbit totuşi cu el, nu?
Sigur. Am înotat o vreme împreună.
Cîtă vreme?
Nu ştiu… Oricum, timpul nu mai
conta. Cînd îl întîlneşti pe Kroll, timpul se
opreşte.
Şi cînd v-aţi întors nu mai eraţi
bărbat...
Nu, eram femeie.
Şi după aceea aţi fost fericită?
Da, foarte fericită.
Şi aţi putut avea copii?
Da.
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ZIUa 7
Băiatule…
Da?
Am venit să-mi iau rămas bun.
De ce?
Trebuie să plec. Am să te las singur.
A trecut deja săptămîna?
Da.
Şi veţi reveni anul viitor?
Ca în ﬁecare an, da.
Poate că între timp am să mă decid şi
eu…
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Sper pentru tine să o faci.
Poate că am să lă lansez chiar în
noaptea asta…
Totul depinde de tine, nimeni nu te
poate ajuta.
Da, poate am să plec spre larg chiar
noaptea asta… Simt că nu-mi mai este
frică. Ceea ce mă tulbură este, mai
degrabă, altceva…
Ce?
De fapt, nu ştiu prea bine ce vreau cu
adevărat să-i cer lui Kroll.

Nu-ţi fă griji, cînd ai să-l întîlneşti pe
Kroll va şti el ceea ce vrei cu adevărat.
Dacă totul se desfăşoară cu bine, am
revin şi eu aici, anul viitor, în iunie.
Să-ţi dau un sfat, dacă în noaptea asta
apa o să ţi se pară rece…
Da?
Înoată încet. Nu te grăbi. Nu te gîndi la
nimic. Nu avansa spre larg cu gîndurile de
la ţărm. Şi nu te gîndi nici la Kroll. El va
veni fără doar şi poate în întîmpinarea ta
numai dacă nu te mai gîndeşti la el. 

Vadim

Teriohin

Cartea-sărbătoare
entru mine, conceptul de „carte-sărbătoare” există
doar în sensul pe care i-l dădea Ernest Hemingway
creației -„E sărbătoarea continuă!” E posibilitatea de
a crea, caracteristică fiecărui om, este un dar adevărat, unul care provoacă, sentimente luminate și trepidante, e
conștiința și coparticiparea la ceva măreț, ceva care trece de
limitele obișnuitului, a lumii vizibile și te apropie de ceea ce
există în afara voinței umane, dar care îți umple viața cu sens și
desăvârșire.
Opera creată cu talent e mereu o sărbătoare, ea purifică
într-un mod strălucit chiar și în cazul unui final tragic, dă puteri
pentru a depăși mizeriile și greutățile întâlnite în cale, ea te
ajută să îți duci crucea. Ea îți oferă posibilitatea să te vezi din
exterior, să îți cântărești faptele, să îți corectezi erorile și e un
punct de plecare al creației tale. Ea te învață empatia și simpatia, să accepți experiența spirituală a celuilalt. O carte bună mă
fascinează și mă face să doresc să scriu ceva asemănător, poate
chiar ceva mai bun.
Consider că acela care refuză de bunăvoie bucuria descoperirii și a creației se condamnă singur la o existență lipsită de
bucurii pentru a trăi în „urâciunea pustiirii”, deși mereu îi
rămâne șansa de a-și schimba viața.
Cred că scriitorul, atunci când se așază la masa de scris,
tinde mereu să scrie acea„carte-sărbătoare”, acea carte care va
schimba lumea. Scriitorul talentat are o datorie în ceea ce

P

privește talentul pe care l-a primit. Scriitorul (poetul), probabil,
după moarte nu ajunge în rai sau iad, ca toți ceilalți, ci în lumea
pe care el a creat-o în închipuirile sale. Căci știm că oricâte vom
lega pe pământ, vor fi legate în cer.
E clar că producătorii de carte au în vedere prin „carte-sărbătoare” un obiectiv comercial care presupune o lectură
ușurică, care nu te obligă la mai nimic, una care exclude o
muncă spirituală, e ceea ce poate fi răsfoit cu nonșalanță la o
ceașcă de cafea și la o pălăvrăgeală cu amicii. O astfel de carte
e ca o postare pe Facebook, ca o informație de ziar – zădarnică
și trecătoare. Ai citit și ai uitat. O adevărată „carte-sărbătoare”
necesită efort, așa cum bucuriile adevărate vin doar din lucrul
cu sinele. Lumea are nevoie atât de scriitori talentați, cât și de
cititori cu talent.
Biblia este o adevărată „carte-sărbătoare”! Iar, dacă mă întrebați despre scriitori, atunci există câțiva preferați, autorii de
pe masa de lucru și ei, în primul rând, sunt poeți: Alexandr
Pușkin, Evghenii Baratânski, Fedor Tiutcev, Vladislav Hodasevici, Gheorghii Ivanov, Nicolai Zabolotsky, Arsenii Tarkovski,
Vladimir Sokolov, Yuri Kuznetsov. Și lista poate continua. Eu
personal, probabil, scriu la una și aceeași carte. Titlurile se
schimbă, dar cartea e una și aceeași!
Mai degrabă sau mai târziu, cel care apucă pe căile creației
este vizitat de întrebări chinuitoare. Ce forță îl impune să scrie
cărți sau să picteze tablouri, să depună eforturi pentru a atinge

Invitat special

www.revistaneuma.ro
anumite idealuri artistice, uneori în pofida rațiunii, alteori în
detrimentul propriului eu? De unde vine acest sentiment al datoriei? De ce nu îți găsești locul dacă nu ai făcut un anumit lucru
pentru a cărui realizare nu există motive evidente?
Să fie oare vorba doar de trufia și vanitatea umană, cele mai
mari păcate, care îl impun pe individ să ia în mână pana sau
pensula și să se așeze la masă sau să se apropie de șevalet? Ce
ne mișcă, de fapt? De unde această dorință de a construi în
toate dimensiunile vieții umane? Să fie vorba oare doar de un
confort căutat și de o bunăstare personală, să fie oare acestea
o explicație? Creația e o ispită sau un har divin?
Mă voi referi la o experiență proprie într-ale literaturii,
într-ale poeziei căreia i-am consacrat o parte considerabilă din
viața mea.
Vine un timp când înțelegi că omul nu poate exista în
această lume așa de la sine, că el se poate afirma doar într-un
sistem anumit de coordonate, în care are în spate niște eterne
valori înviolabile, care îi pot servi drept punct de reper. Ideologia puterii din tinerețea mea nu îmi oferea acest sprijin. Afirmând că materia este primordială, iar spiritul e secundar, ea îmi
oferea o credință în vid, în nimic! Ateismul e și el o credință! Iată
de ce întreaga mea ființă, chiar reieșind dintr-un fel de pragmatism, mă făcea să aleg viața veșnică.
Faptul că m-am apropiat acum de chestiunea credinței
poate fi explicat prin aceea că alegerea credinței îți determină
în totalitate creația de mai departe.
E adevărată și ideea că, dacă ai ales credința, nu înseamnă
neapărat că toate operele tale deodată se vor transforma în
niște capodopere. Valoarea lor va fi determinată, în primul rând,
de talentul care ți s-a dat și de capacitatea ta de a munci. E important ca, atunci când cineva se prezintă ca scriitor ortodox,
cuvântul „ortodox” să nu presupună căutarea unor avantaje, ci
conștientizarea propriei nevrednicii. Sentimentul neîmplinirii,
nemulțumirea în ceea ce privește cele realizate sunt un semn al
creșterii tale, al faptului că inima ta este vie, iar spiritul se dezvoltă. E puțin să ai credință, e mult mai greu să fii adeptul ei statornic.
Am nevoie să fiu credincios, așa cum Biblia răspunde la
multe întrebări, inclusiv la cele ce țin de creație și viața ta se
umple de sens.
Există un rigorism extrem de opinie conform căruia orice
creație este păcătoasă, căci este plină de ambiție, de pasiuni,
că îl depărtează pe creator de spiritulitate.
Dar aceasta nu se potrivește cu afirmația că Dumnezeu l-a
creat pe om după chipul și asemănarea Sa. Textele Vechiului
Testament și cele patristice îl numesc pe Creator „artist” sau în
greacă„Poet al cerului și pământului”. Or, omul plăcut lui Dumnezeu e și el un Creator, un Poet, un Artist, unul care e în stare
să schimbe această lume spre bine. El vine în ea, scufundată în
rău, plină de păcate și trecând-o prin sine, ca printr-un ciur, o
purifică, adunând, fărâmă cu fărâmă, tot ce a mai rămas bun
pentru a crea imagini noi.
Iată de ce, probabil, calea unui artist adevărat, a unui poet
este adesea grea și presărată cu spini, trecând prin chinuri,
asemănându-se astfel cu viața unui ascet care își urmează
menirea primordială a firii lui – cea de a fi după chipul lui Dumnezeu! Și atunci lumea plină de păcat o simte și merge împotriva artistului. Istoria literaturii și cea a culturii cunoaște
nume onorabile care au pierit astfel.
Iată de ce omul adesea are un sentiment de vină și de datorie neîmplinită, căci nu a putut să scape mereu de mrejile
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lumii acesteia ca să se dedice în totalitate țelului primordial –
slujirii lui Dumnezeu și colaborării cu el întru creație!
Cei care au harul Cuvântului vor da socoteală în mod special
de acesta. Evanghelia după Ioan începe astfel: „La început
era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul”.
Este bine cunoscut faptul că Logosul are o putere enormă,
e o sabie cu două tăișuri. Putem răni și chiar omorî cu ea pe
apropele nostru, dar îl și putem înălța în sens spiritual. Cuvântul e garantul păcii pe pământ, cu el oprim războaiele și facem
legăminte de fidelitate și dragoste. Cuvântul deschide ușa în
această viață și el trebuie să slujească în numele omului și spre
binele lui.
Toate numele din această lume – animale, lucruri, fenomene ș.a.m.d. – au fost inventate de către om. În Geneza, citim
că atunci când Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate
fiarele câmpului şi toate păsările cerului şi le-a adus la om, ca să
vadă cum are să le numească, şi orice nume pe care-l dădea
omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele. Şi omul a pus
nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului (Geneza 2, 19-20). Și acesta a fost primul act de coparticipare la creație!
Îmi amintesc de un joc din copilărie, pronunțam una și
aceeași denumire a obiectului și mă gândem la sensul acestuia
până când sunetele lui nu deveneau independente și nu se rupeau de acesta. Obiectul se umplea de mister, devenea necunoscut și începea să existe cumva într-un mod neștiut de
mine. Și doar după ce denumirea lui revenea la obișnuit, el
căpăta viață.
Fiecare din noi, cred, a descoperit faptul că o doleanță pentru aproapele nostru, fie o binecuvântare, fie un blestem sau
orice previziune în privința unor evenimente incredibile, pronunțate cu voce, se pot împlini. Aceasta ne confirmă faptul că,
și la nivel cotidian, un simplu cuvânt poate dirija lumea.
Aș vrea să rezum cele spuse printr-un poem:
Cuvântul și muzica
Auzi cum greierul acolo pe cuptor
Își ascute lira pentru cântec
Oricât de rea ar fi lumea, oricum
Cuvântul și muzica vor dăinui.
Ne-am născut spre pierzare.
Praful se va alege din toate,
Slavă, avere și putere, oricum
Cuvântul și muzica vor dăinui.
Cum am putea trăi pe pământ
Simplu, fără grabă, din inimă?
În lumea cuprinsă de rău, oricum
Cuvântul și muzica vor dăinui.
Viața e scrisă cu șapte note.
În deșertăciunea lumii
Toate vor trece, oricum
Cuvântul și muzica vor dăinui.
Vadim Teriohin este poet, co-președintele Uniunii Scriitorilor din Rusia.

A tradus din rusă MAriA PilcHin
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Dintr-un glosar
de termeni

Absolutul estetic
MirceA MutHu

lături de absolutul metafizic şi
absolutul divin, absolutul estetic trimite la principiul primordial, la causa prima din
care derivă sau la care se raportează toate
creaţiile artistice. Dar termenul este circumscris, în mod obişnuit, de Frumosul
absolut, prezent în estetica generală din
sec. XVIII şi XIX, dar cu antecedente constante în medievalitatea apuseană şi răsăriteană a Europei care a preluat, la rândul
său, aparatul conceptual de la vechii greci.
Platonicienii creştini articulează o concepţie despre Dumnezeu şi Frumos, adăugând vocabularului moştenit de la Plotin
frumosul universal (pankalon) şi suprafrumosul (hyperkalon). Deplasarea conceptelor spre transcendenţa divină, începută
cu Plotin, a fost continuată de către Pseudo
Dionisie Areopagitul „în cel mai abstract
concept de Frumos“ (W. Tatarkiewicz). Ca
principiu unic – cauză şi scop – Frumosul
a devenit un alt nume pentru Perfecţiune
în reluări aproape literale din Symposionul
lui Platon: frumuseţea „este eternă şi mereu identică sieşi, nenăscută şi nepieritoare, nesupusă creşterii sau împuţinării“
ş. a. (De divinis nominibus, IV). Odată cu
doctrina teistă a lui Pseudo Dionisie, Frumosul absolut (cultivat în detrimentul
Frumosului senzorial, moştenit tot de la
greci) se transformă – prin extrapolare –
în absolutul estetic în practica artistică şi
în teoriile despre prototip ale iconodulilor
bizantini. La o privire sumativă, trei accepţiuni ar putea fi desprinse până aici,
anume: 1) Frumosul absolut ca şi principiu
impersonal, incluzând ideea platoniciană
despre Frumos în conjuncţie cu transcedentalizarea creştină a acesteia; 2) Frumosul absolut ca şi creator al sensibilităţii
estetice a omului, însă fără să-şi diminueze
prerogativa iniţială; 3) Frumosul absolut
vizualizat, simţit sau gândit ca arhetip şi
recunoscut ca atare de fiinţa umană. În
sec. XVIII şi XIX, legatumul epocilor ante-

A

rioare este regramaticalizat. absolutul
estetic este considerat un dat aprioric,
fiind constitutiv spiritului omenesc. Terminologia kantiană admite absolutul estetic, dar numai în raport cu experienţa
sensibilă a fiecăruia. Desprinderea treptată de estetica teologică şi, în plus, erodarea regalităţii Frumosului de către
Sublim au condus la formularea, de către
Kant, a ideii că absolutul estetic nu e o
calitate intrinsecă a obiectului, ci o manieră de a-l percepe, datorită faptului că
oamenii au acelaşi instinct general şi
infailibil („valoare universală subiectivă
fără concept“, în Critica facultăţii de judecare, [1790]). Diderot, în schimb, în articolul consacrat Frumosului din Enciclopedie, [17511772], susţine absolutul
estetic ca şi calitate inerentă obiectului,
„fără niciun raport cu spiritul care îl vrea
sau care îl judecă“. Oricum, mutaţia de la
transcendentul religios la un criteriu
abstract de puritate a facilitat dublarea şi
apoi chiar înlocuirea sintagmei cu conceptul de perfecţiune, care îl ambiguizează
prin sensul preponderent tehnic ce se suprapune adesea peste conotaţia axiologică. Un alt termen – Frumosul ideal (la
belleza ideale) – tinde şi el să înlocuiască
absolutul estetic prin G.P. Bellori, Ch.
Batteaux („nu e adevărat ceea ce este,
doar ceea ce poate să fie“) sau Winkelmann, pentru care frumuseţea ideală este
de nedefinit. Pe de altă parte, conceptul
de Formă acompaniază, dublează chiar
istoria categoriei de Frumos, adesea până
la suprapunere. „Uită-te la forma unui
lucru şi priveşte-o independent de materia lui; pe urmă – îndemna Marc Aureliu în
Meditaţii – determină cu grijă maximul de
durată asigurat acestei forme speciale“
(VIII,25). Or,„forma specială“, elaborată de
Antichitate, respectiv formasistem ca şi
proporţionalitate exprimabilă numeric şi
tradusă în ordinatio, dispositio, eurytmia şi
symmetria va fi sursa îndepărtată pentru

abstraţionismul modern. Ulterior formadesen a fost agreată de Renaştere („formă
fără substanţă corporală“ – Zuccari, sec.
XVI), iar formaaspect începând cu impresionismul. Dacă toate cele trei accepţiuni
s-au consolidat pe tărâmul esteticii şi al
poeticii formaidee (esenţa noţională a
obiectului), formaentelehie aspirând la
reconstruirea şi exprimarea relaţiilor cosmice sau forma apriorică în lecţiunea lui
Kant au fost elaborate de metafizică legitimând – şi acestea – abstracţionismul lui
Mondrian ori arhitectura lui Le Corbusier.
Toate ipostazele enumerate pledează
pentru eliminarea, programatică, a experienţei senzoriale reclamată, în general, de
Frumos. Formele secundare, inventariate
de Tatarkiewicz, respectiv formele ce
produc alte forme (matriţele), sau formele
convenţionale (speciile şi genurile artistice) trimit şi ele, chiar dacă asimptotic, la
ideea de perfectibilitate prioritar intelectuală în creaţia artistică – pandant al
absolutului estetic, aflat întrun proces de
accentuată fragilizare în epoca contemporană.
absolutul estetic. Souriau,
Etienne, Vocabulaire d’esthétique,
publié sous la direction de Anne
Souriau, [2004], P.U.F., coll. Quadrige, Paris; PseudoDionisie Areopagitul, Teologia mistică. Despre
numele divine (Migne, P.G.,761A –
764B), trad. din greacă de C.
Iordăchescu şi Teofil Simensky,
[1936], Tipografia Al. Terek, Iaşi;
Tatarkiewicz, Wladislaw, Estetyka
średniowiecyna, [1960], Varşovia
Cracovia (Istoria esteticii, vol. IV –
Estetica medievală, trad. Sorin Mărculescu, Meridiane, Bucureşti,
1978); Dizionnario di Estetica, a
cura di G.Carchia e P.D Angelo,
[2002], Editori Laterza, Roma.

Istorii insolite

Poetul şi eroul său confruntându-se
cu propriile mituri
www.revistaneuma.ro
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rAdu SerGiu rubA
Naufragiatul Odiseu
şi eroul Ulise
Când Odiseea dă semne că s-ar termina, intervin zeii care-i prelungesc consistent finalul. Ulise e în insula Ogigia, la nimfa
Calipso, ea e frumoasă, tânără şi nemuritoare şi la fel l-ar face şi pe dânsul dacă ar
consimţi să rămână cu ea. Dar Ulise, cu
pârdalnica de umanitate din el, topit de dor
şi de jale în fiecare zi, abandonându-se gândurilor pe ţărmuri, odihnindu-se „de silă”
lângă zeiţă, nu visează decât la întoarcerea
acasă. Inteligenţa superioară a semidivinei
stăpâne a insulei îl înţelege şi-l ajută să-şi
făurească o plută. Ba chiar îl asigură că îndemnul ei ca el să pornească pe mare nu e
o capcană spre a-l pierde. Ulise pleacă pe
pluta bine înjghebată şi copios aprovizionată. Optsprezece zile călătoreşte spre răsărit, răgaz confortabil datorat absenţei din
zonă a lui Poseidon aflat atunci la o sărbătoare în Etiopia. Dar la întoarcerea lui pe
Mediterana, îl zăreşte pe vicleanul de la
Troia din care el, zeul, făcuse un hoinar al
mărilor. Urmează două zile şi două nopţi de
furtună, de spulberare a plutei sub loviturile
talazurilor, de încrâncenare a zeului, dar şi
de intervenţie providenţială a fostei pământene, acum divinitate marină Ino, care-i
dăruieşte laertianului un văl fermecat de
legat în jurul pieptului, pe limba noastră, o
vestă de salvare. E purtat astfel până în
apropierea unui ţărm stâncos, inabordabil,
unde, ocrotit de Atena, găseşte gura unui
râu şi pătrunde în estuar. Ajuns pe uscat, se
trezeşte fără nimic: tovarăşii de rătăciri şi-i
pierduse, pe Calipso o părăsise, pluta era făcută ţăndări, iar el se debarasase de haine,
era gol şi lucitor ca un ţipar.
E descoperit dormind pudibond sub un
morman de frunze şi recuperat de prinţesa
Nausicaa şi de prietenele ei. Dus la curtea lui
Alcinou, regele dă un ospăţ în cinstea lui şi a
zeilor salvatori. La petrecere e adus Demodocos, un aed orb care cântă„isprăvile vitejilor de la Troia.” Ulise ascultând, revede în
minte un episod din viaţa sa, şi anume,
crunta lui sfadă cu Achile. Omul din el reacţionează pe măsură: „Ulise, Cu-a lui vânjoase mâni luându-şi straiul cel lung şi
porfiriu, pe cap şi-l trase şi-acoperi aşa frumoasa-i faţă. Se ruşina de oameni, să nu-l

vadă cum lacrimile-i picurau din gene, dar
cum oprea cântarea-i cântăreţul, el se ştergea de plâns, lua veşmântul De peste cap şi
ridicând potirul cu două toarte, începea
să-nchine la zei. Iar când pornea din nou să
cânte iubitul cântăreţ după îndemnul maimarilor cei desfătaţi de cântec, şi-acoperea
din nou Ulise capul şi-nduioşat se tânguia
cu jale. Ci nimenea nu prepunea că plânge,
doar craiul luă seama şi-nţelese, căci auzea
cum el ofta din suflet.” (N.B. Citatele din traducerea George Murnu sunt redate în
proză).
Eroul de la Troia asistă incognito la slăvirea faptelor sale şi ale comilitonilor săi. Nimeni nu-l cunoaşte. Aedul orb nu vede
nimic, e pierdut în poveste. Singur regele sesizând impactul cântării asupra musafirului,
îşi dă seama că la mijloc nu e o prezenţă
obişnuită.
La cronometrarea atentă a desfăşurării
acţiunilor homerice asupra Mediteranei, se
observă că, potrivit cântărilor de la ospăţul
lui Alcinou, în ceva mai mult de zece ani, dar
mai puţin de douăzeci, Iliada ar fi avut timp
să fie compusă şi răspândită în întreaga
lume elină. Insula Scheria pe al cărei ţărm
naufragiase Ulise se găsea în Marea Ionică,
pe drumul eroului spre Itaca, unii cred chiar
a o fi identificat cu Corfu.
Mai încolo, prins în vârtejul jocurilor
atletice dinŢara feacilor şi provocat de neîncrederea lui Evrial, Ulise, pe fondul emoţiei,
se dezvăluie, dar, cu excepţia deja demonstrată a regelui, nimeni nu-i observă involuntara deconspirare: „Doar Filoctet mă
întrecea cu arcul”, spune el, iar auditoriul Iliadei ştie că Filoctet fusese tânărul arcaş de la
asediul Ilionului.
Fireşte că imaginea lui Ulise urmărind în
Odiseea declamarea isprăvilor sale din Iliada, nu poate fi decât o licenţă a celor care
i-au adăugat eposului pasaje de-a lungul
timpului sau o referinţă intenţionată a lui
Homer. Sunt sigur că numai această a doua
variantă este validă, iar faptul rămâne de
demonstrat în continuare.

Când Homer se descrie pe sine
Despre Homer s-a spus că e o legendă, o
ficţiune, un simbol al construcţiei populare
colective întinse de-a lungul secolelor în

făurirea Iliadei şi a Odiseei. S-a pretins că nu
putea fi orb, de vreme ce descrie atât de
concret şi de amănunţit mişcările personajelor, oameni şi zei, culorile şi picturalitatea
lumii, ornamentele armelor şi mai ales benzile desenate de pe scuturi, apoi înfruntările,
rănirile, căsăpirile, masacrele. Oscar Wilde
opina că grecii şi l-au reprezentat ca fiind
orb pentru că numai un personaj cu destin
neobişnuit putea fi autorul unor opere excepţionale, Iliada şi Odiseea, resimţite de
greci ca sacre. Trei secole şi mai bine au fost
ele scandate. Acompaniate la liră şi ţinute
minte ca nişte rugăciuni. A fost nevoie de
tirania lui Pisistrate la Atena, pentru ca, într-o
bună zi, între 527-500, să fie salvate din oralitate şi copiate ferm pe papirus.
În toate ipotezele despre autorul lor nu
s-a ţinut seama de posibilul om Homer, de
individul cu trăirile sale aparte, poet pentru
care, în relaţie cu textul eposurilor, nu numai faptele eroice aveau însemnătate, ci şi
experienţa sa de cântăreţ orb. Ospăţul de la
curtea lui Alcinou e cheia multor enigme,
căci acolo, în persoana lui Demodocos,
Homer se descrie neechivoc şi incontestabil
pe sine: „Sosi apoi şi crainicul şi-aduse pe
scumpul cântăreţ, pe care muza Nespus îl
îndrăgise, dar îi dase şi bun şi rău: vederea
i-o luase şi-i dăruise-n schimb vrăjitul cântec. Pe el îl puse Pontonou să şadă în mijlocul mesenilor pe scaun cu ţinte de argint,
proptit acolo de stâlpu-nalt, şi de cuier îi
prinse deasupra-i lira-i dulce sunătoare şi-l
dumiri cum poate s-o desprindă. Apropie
de el şi-o masă dalbă şi un paner cu bunătăţi
şi-o cupă, ca el să bea oricând avea plăcere.”
Ei bine, un cântăreţ teafăr în toate cele
nu e nevoie să fie„adus”. El poate fi cel mult
însoţit până pe scenă. Unui om cu luminile
ochilor active nu i se arată locul unde se află,
în imediata lui apropiere, o sumă de obiecte
de care să se folosească. Despre liră se spune
că pe cântăreţ, Pontonou „îl dumiri cum
poate s-o desprindă...” S-o desprindă dintr-un anume cui de deasupra sa pe care
orbul trebuia să-l găsească uşor. I s-a adus şi
o masă care să-i fie la îndemână, să nu aibă
nevoie să se deplaseze până la ea. Iar pe
această masă i s-a indicat punctul unde se
găsea cupa cu vin, ca omul să nu pipăie în
căutarea ei. Recitarea pe atunci nu se făcea
fără sprijinul spiritualizant al vinului.
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Fără nicio îndoială, avem aici o secvenţă
autobiografică a poetului, a cântăreţului, a
aedului orb Homer. Sub chipul lui Demodocos, el se descrie pe sine cu experienţa de zi
cu zi a cecităţii, iar scena nu e unică în Insula
feacilor: când e chemat să cânte la jocul
tinerilor, se spune că „e luat de mână”. Cecitatea impune aceste gesturi primare ca
obligatorii în conexiunile cu cel afectat. La
rândul lui, insul fără vedere are nevoie de o
foarte clară conştiinţă a proximităţii tangibile sau nu. E esenţial să se observe că lui
Demodocos i se dau explicaţii şi i se indică
repere care să-l facă independent în relaţia
cu concretul contingent. Nimeni nu-şi impune asupra lui protecţia excesivă.
După ce le cântă din liră tinerilor ca să
încingă jocul, Demodocos, din voce şi din
strune, îi evocă auditoriului povestea capcanei de plase fine de sârmă şi de zale în
care neîntrecutul meşter Hefaistos îi prinde
în flagrant delict amoros pe Ares şi pe Afrodita. Se presupune că acest episod este
adăugat târziu textului Odiseei şi că, prin urmare, nu ar avea nicio şansă să vină de la
Homer. Dimpotrivă: dacă Homer a existat, şi
am demonstrat greu contestabil că el a existat cu adevărat, secvenţa îi aparţine. E inserată de el dintr-un sentiment de solidaritate masculină a infirmilor: orbul Homer, la
fel ca şchiopul Hefaistos, era mult mai vulnerabil ca alţi bărbaţi în faţa capriciilor feminităţii, iar de păţit, câtă vreme n-a putut
să uite, o fi păţit-o. Bine că a păţit-o! A ştiut,
în consecinţă, să-i amuze pe tinerii din Scheria cu slăbiciunile zeilor şi cu un reportaj pe
deplin erogen.

Punerea în abis
Scenele de la curtea lui Alcinou înregistrează, probabil, cea dintâi punere în abis
(mise en abîme) din literatura lumii. Şi se
atinge aici o performanţă de invidiat: Homer
se descrie pe sine, Ulise se întâlneşte pe sine
într-un cântec şi tot el îşi evocă măiestria din
altă istorie. Faptul atestă o conştiinţă artistică deosebit de vie şi de adâncă: Homer se
aşază pe sine la acelaşi nivel de realitate cu
zeii, cu eroii, cu istoria faptelor lor. Istorie despre care nu se poate spune că este imaginară, câtă vreme, crezând în realitatea lui
Ulise, nu putem să nu credem şi în realitatea
războiului Troiei. Heinrich Schliemann a
demonstrat adevărul acestei înfruntări plecând de la cele două pâraie, Simois şi Skamandros descrise de Homer. Să credem şi
noi în realitatea concret istorică a lui Homer
plecând de la descrierea de către el a locului
lirei în cuiul de pe stâlp, a cupei cu vin lângă
coşul cu bunătăţi pe masa dalbă aşezată la
îndemână degetelor măiestre ale cântăreţului.
III

Poezia lumii
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Niels Hav
(Danemarca)

Răsărit de soare la București
O dimineață albastră și noroasă de duminică,
București 6 dimineața. O să plouă sau nu?
Soarele arde în depărtare
în marea uzină a lui Dumnezeu,
nimeni pe străzi,
numai o coadă lungă așteptînd răsăritul
sau ziare pline cu speranță și glorie
avem nevoie de ele.
Pe o motocicletă verde Humphrey Bogart trece
de-a lungul șoselei Kiseleff pe sub
coroanele verzi ale copacilor.

iar la apus sînt aproape golite,
ca în aceste minute prețioase în taxi
alergînd prin București
- unde am fost complet pierdut și apoi acasă pentru cîteva zile.
Dacă schimbi visul de ziuă în realitate
pierzi un excelent vis de ziuă.
Și ce dacă! Într-o zi o să capeți altul
precum acest unic film al dimineții duminicale
care-ți întrerupe ziua în București.
Orice se poate întîmpla și se-ntîmplă!
De-acum rola de film se rotește în mintea mea
de fiecare dată cînd văd prognoza vremii la TV.
O să plouă sau nu? Nu știu,
dar Dumnezeu o să facă după mintea lui!

Da, îmi place filmul ăsta
fără conducători – numai noi subalternii
lucrînd din greu la destinul nostru.
Noaptea, cînd totul e limpede,
creierele noastre strălucesc,

Traducere din limba engleză Horia Gârbea

Tata vine în vizită

Epigramă

Tatăl meu mort mă vizitează
şi se aşează, ca înainte, pe scaunul său,
cel pe care l-am moştenit.
Ei, Niels!, îmi spune.
E brunet şi solid, iar părul îi străluceşte ca lacul negru.
Odinioară, trambala pietrele tombale ale altora
cu levierul său din fier vechi şi cu căruţul. Eu îl ajutam.
Ei bine, acum şi-a purtat-o pe a sa,
fără ajutor. Ce mai faci?, spune.
Îi povestesc totul, toate proiectele,
încercările eșuate. În cealaltă cameră,
se văd șaptesprezece facturi pe panoul de afișaj.
Dă-le dracului, zice. Oricum nu scapi de ele !
Surîde: ani în şir m-am supus unei discipline de iad,
petreceam nopţi fără somn cugetînd
… ca să devin un om de bine…
Asta e important!

Poți să-ți petreci o viață întreagă
în tovărășia cuvintelor
fără să-l găsești
pe cel bun.

Îi ofer o ţigară,
dar acolo s-a lăsat se fumat.
Afară, soarele incendiază acoperişuri şi hornuri,
în josul străzii, gunoierii strigă între ei
şi fac un zgomot asurzitor. Tata se ridică
şi merge să-i privească de la fereastră.
Ăştia chiar au ce să facă, de asta e nevoie.
Munceşte, băiete!

Ca un sărman pește
învelit în ziare ungurești:
întîi de toate e mort.
În plus,
nu înțelege maghiara.

Morții nu au telefoane
Scrisorile
Nu le-a scris nimeni
Că nu ajung niciodată
Cimitirul e împovărat de zăpadă
Un taxi așteaptă în exterior
De zece ani
Morții nu au telefoane

Traduceri de Valeriu Stancu
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Cicatricele războiului

William
Zhou

(China)

Baloane zburînd cu poemele
Un balon roșu duce versul poetului
Zboară din mîna de jad a frumuseții
Un șir de baloane duc versurile poetului
Zburînd în privirile oamenilor
Plutesc printre păduri și în ceruri
Poemele zboară
Adierea rece la sărută
Poemele zboară
Strălucirea soarelui le îmbrățișează
Poemele zboară
Timpul le-adună
Zboară pe deasupra norilor albi
Baloanele roșii se vor sparge
Poemele de pe învelișul lor roșiu vor cădea în lume
Dacă vor cădea într-un sat
Vor ﬁ citite de fetele din sat de școlari
Dacă vor cădea pe cîmp
Vor ﬁ luate cu lacrimi de semănătorii de orez
Dacă vor cădea pe vîrful unui copac din munți
Vor muri într-un nor roz
Dacă vor cădea în visul meu
Vor înﬂori - ﬂori roșii ale poeziei
Dacă vor pluti într-un rîu al istoriei
Vor stropi un cîntec pentru viitor
Vor zbura ca un curcubeu al suﬂetului.

Privind la jumătatea de Lună la Hanoi
Poezia m-a făcut să zbor spre Hanoi
aici primăvara timpurie m-a primit cu căldura ei
de sub copacii înalți am văzut deodată
o jumătate din Lună printre ramuri
Luna care se scălda cîndva în lacul Jinyan din orașul meu
Luna care bea vin cîndva cu poetuul Li Bai
Luna ce răsărea în poemele mele
și care m-a însoțit la Festivalul de Poezie de la Hanoi
luminînd visul meu din străinătate
Eu atingînd copacul înalt
și privind în sus către luna din lacrimile din Chang’e
eu bînd vinul luminii de lună
ca să-mi stropesc imensa melancolie
Frumuseți, Poezie, Pămînt
se rotesc într-o horă uimitoare
Dorm cu poezia mea vietnameză la noapte
vîslind într-o barcă a viselor.

Muzeul în amintirea Războiului împotriva Americii, din orașul Ho Și Min
îmi provoacă o durere surdă. Bombardiere care nu mai bombardează
ci zac pentru a ﬁ ironizate de turiști
Tunuri care nu mai distrug sate, ghemuite
ca să lase vizitatorii să le condamne
Elicoptere care nu mai mătură pădurea și nu mai împușcă oameni
ci stau aplecate, expuse ca dovezi ale crimei
Negustorii de războaie nu se căiesc aici
dar nu pot scăpa de osânda istoriei
Oamenii care au ordonat războiul
unii au fost avansați, alții au fost devorați de puști și de artilerie
Și acei oameni nevinovați care și-au pierdut viețile
Fantomele lor încă bântuie visele
Surâsul pașnic se scaldă în adierea primăverii
Viața prosperă asudă
În copilărie am văzut un documentar despre bombardamentele din Hanoi
La maturitate am ajuns în orașul Ho Și Min ca să-l vizitez
Stând aici am putut vedea rămășițele dureroase ale războiului
Cine va pune viața mai presus ca să oprească războaiele lumii?
Când vom privi lumea ca pe casa noastră încetând să urâm?
Chiar aici am văzut cicatricele războiului
sădind starea de alarmă în inimile oamenilor.

Golful Ha Long
Cine a deschis porțile cerului?
Vârfuri de stâncă ieșite din mare
Bucuroase să întâlnească
Norii roz ai cerului
Veșminte de zână croite din nori
Atingând delicat iubirea secretă a piscurilor
Valuri care aplaudă și râd
Percăruși ce înaintează călare pe vânt
Pescarii plutesc pe vise
Aruncând un năvod de stele
Trăgând un năvod de înserare strălucitoare
Sunt o stâncă hrănită de apa mării
Privind în urmă spre oceanul adânc
Sunt stropii de apă stârniți de o pasăre marină
Zburând și risipindu-se după
Capriciul peștilor și pescărușilor
Sunt un cântec de pescar moștenit de la strămoși
Ce cântă dragostea dintre mare și munți
Umbrele munților agită lumina lunii în apa verzuie
Veșmintele norilor strivind sclipirea soarelui pe piscuri
Aici vin turiștii lacomi de priveliști
Limbi felurite minunându-se ca niște ﬂori
Aici vin în pelerinaje turiștii
Și emoții felurite compun poezie
Golful Ha Long, dragonul din nori călătorind în golful minunat
Golful Ha Long, dragonul din nori arătând grotele fermecate
Golful Ha Long, ah, golful Ha Long
Duhul naturii vopsind munții și colorând marea în Vietnam
Golful Ha Long, ah, golful Ha Long
Duhul naturii scrie poeme îmbătat de munți și de mare

traducere prin limba engleză de HoriA GârbeA
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Fără vârstă
O ﬂacără arde în inima mea
O fântână nu poate izbucni în lacrimi
O durere crește în teama
Că nu vei ﬁ nicodată aici
În lumea mea

Lui HJB
Nu pot opri timpul
Pe cerul Budapestei
Aripi în zbor, auzi valurile Dunării
Zâmbești, podul Libertății,
Simți clipa
Ești bărbatul fără vârstă,
am născut, te regăsești în dorință,
Eu rămân aici,
voi ﬁ totdeauna femeia numărul unu
Momentul exploziei pentru zâmbete
de fericire.

alege durerea aceea
Hotărăște să te ridici
Șterge-ți lacrimile
Zboară sus
vezi omul în mijlocul fricii
Cine este legat
de propria minte
Cine este legat
de viața de zi cu zi
Cine e îndeajuns de puternic
să ne salveze viețile?
Vreau să mă schimb
Să îndrăznesc să primesc durerea aceea
Să lupt pentru dragostea mea
în felul meu
Să câștig inima bărbatului potrivit
pentru mine...
Și vechile obiceiuri mor
Și întreaga lume se schimbă
pentru toți...

Liniște de mormânt
Cine poate aprinde focul?
Cine poate vedea lumina din mine?
Un izvor de tristețe
Mă străbate
Un râu de sloiuri
Îngheață peștii
O mare de lacrimi
De dincolo de coaste.
Liniștea adâncă
Mă ucide.
Întunericul
Coboară peste mine.

Până când într-o noapte fără somn
durearea a explodat
Un izvor de versuri mi-a cotropit mintea
În durere și singurătate
Un nou poet a scris versuri de dragoste
Pentru oameni.
Rotselaar, Belgia, Aprilie 2019

Kieu

Bich
Hau
(Vietnam)

Toți oamenii aproape
Doar tu nu apari
În punctul mort
Al privirii mele.
Strasbourg, Franța, Aprilie 2019

Udă copacul meu
Aș vrea să îți spun
Totuși țin pentru mine
Iubire nu știi
Un foc îmi arde inima
Oxigenul nu ajunge la plămâni
Lumina nu poate învinge frigul/răceala
Atunci când nu îți cunosc inima
Atunci când nu îți pot atinge mâna
Un singur cuvânt e adevărat
Dar tu vrei să ascunzi
O iubire tăcută
Ucigându-mă clipă de clipă
Udă-mi copacul iubire
Sunt prea uscată
Ca să mai trăiesc
Aș vrea să dispar
Într-o eliberare fără speranța.

Un dans, viața mea
O notă muzicală ajunge în visul meu
Mintea începe să se legene
Inima începe să cânte
Suﬂetul începe să danseze
Și lumea întreagă dansează
În jurul meu.
Un dans neașteptat ajunge pe trotuar
Poate inspira o femeie îndrăgostită
Să compună mii de versuri
Să înceapă o viață frumoasă
În lăuntrul meu.
Rotselaar, Belgia, Aprilie 2019

Nu mă iubi
Mor să îți duc dorul iubire
Mor să mă întreb dacă mă iubești
Nu mi-o spui niciodată

Gânduri în zbor
Lui HJB
Gândul proaspăt din mintea mea
Înﬂorind precum mușețelul auriu
Gândul trist
Aducând bătrînețea trezindu-mă noaptea
Gândul sclipitor
Zburând precum libere stelele pâlpâitoare
Luminând poveștile mele de viață
Gândul mereu la tine
Crescându-mi suﬂetul
ca o poezie frumoasă
Salutându-mi inima într-un ritm nou
Iubindu-te nespus
Ești toate gândurile mele
Și făurești destinul meu fără vârstă.

traducere prin limba engleză
AndreA H. Hedeș
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O seară literară cu Hans Bergel
în „Haus der Heimat“ din Stuttgart
dAMAScHin PoP-buiA

ă tot fie vreo două săptămâni de
când bunul meu prieten, un interesat de literatură română și,
în special de cea a Transilvaniei,
unde în parte își are rădăcinile, Richard
Müller-Schmitt, îmi face cunoscut un eveniment cultural important, care, altfel, probabil că ar fi trecut pe lângă mine fără să
știu nimic. Bine cunoscutul scriitor Hans
Bergel urma să citească din creația lui din
urmă, în Haus der Heimat, din Stuttgart.
Această instituție găzduiește relativ des întâlniri culturale ale germanilor veniți din
Estul Europei, printre care și ale etnicilor
germani din Transilvania. Evenimentul
urma să aibă loc vineri, 26 aprilie 2019, începând cu ora 19.
Hans Bergel are o carte de vizită foarte
bogată, așa că ne vom strădui să ne mărginim la datele cele mai relevante. Născut
la Râșnov (în germ. Rosenau) într-o familie
de sași, în 1925, urmează cursurile liceului
Honterus din Brașov, după care începe să
studieze la Seminarul pedagogic din Sibiu
(1941-1944) dar nu ajunge să-și finalizeze
studiile, dată fiind situația istorică nou
creată. La sfârșitul celui de-al Doilea Război
Mondial, germanii din România (și nu
numai) căzuseră în totală dizgrație, ei fiind
desproprietăriți și, în cea mai mare parte,
deportați în Uniunea Sovietică. Bergel a
reușit, ca printr-o minune, să scape de deportare, trăind în clandestinitate. O vreme
lucrează ca profesor. În 1947 are o tentativă
de trecere ilegală a frontierelor României,
este prins însă în Ungaria, extrădat și condamnat. După zece luni de închisoare

S

reușește să evadeze. A studiat, la fără frecvență, istoria artei și filosofia, la București,
între 1951–1954.
În aprilie 1959, Hans Bergel a fost arestat, acuzat pe motivul că făcea parte din
Grupul de scriitori germani și condamnat la
15 ani de muncă silnică. Grupul astfel numit
îi număra pe Wolf von Aichelburg, Hans
Bergel, Andreas Birkner, Harald Siegmund și
Georg Scherg, aceștia fiind judecați într-un
proces secret, la Brașov. În cazul lui Bergel,
motivul ar fi fost nuvela istorică Fürst und
Lautenschläger („Prințul și bardul“), scrisă cu
12 ani în urmă, unde au fost găsite idei
dușmănoase ideologiei care se instalase în
România stalinistă.
Deși nu a„absolvit”decât trei din cei cincisprezece ani de detenție, Bergel a trecut
prin multe temnițe, cunoscând metodele
bestiale ale personalului (securității) închisorilor, având însă și prilejul de a cunoaște personalități ale culturii ori politicului României, închise și ele din motive
asemănătoare. Mi-a mărturisit, imediat
după ce ora de lectură a luat sfârșit, că l-a
cunoscut pe Corneliu Coposu, cel care, din
fericire, a cunoscut și repunerea integrală în
drepturi după evenimentele din 1989 din
țară. Bergel este eliberat în 1964 și lucrează
mai mulți ani ca muzician la Orchestra din
Brașov. Cererea de plecare în Germania
avea să-i fie aprobată în 1968, după ce Günter Grass a intervenit pe lângă Willy Brandt,
pe vremea aceea ministru de externe al
Germaniei de Vest, punând o vorbă bună
pentru, pe atunci, tânărul scriitor de limbă
germană din Transilvania.

Ajuns aici, se stabilește în Bavaria, în
Gröbenzell, lângă München, unde trăiește
și azi. În perioada 1970-1989 este redactorșef la publicația Siebenbürgische Zeitung
(scoasă de sașii transilvăneni), dedicându-se
totodată scrisului. Enumerăm in mod selectiv din aparițiile editoriale:
Fürst und Lautenschläger („Principele și
bardul”) (1956)
Die Abenteuer des Japps („Aventurile lui
Japp”) (1958)
Rumänien - Porträt einer Nation („România - portretul unei națiuni“) (1968)
Die Sachsen în Siebenbürgen nach dreißig Jahren Kommunismus („Sașii transilvăneni după 30 de ani de comunism”) (1975)
Der Tanz în Ketten („Dansul în lanțuri”)
(1977)
Wenn die Adler kommen, Roman trilogie
(1996) care tematizează viața unei familii
din Transilvania
Die Wiederkehr der Wölfe (2006), apărută
și în românește, Întoarcerea lupilor, la Editura Eikon în 2016
Numeroase eseuri și cărți de notițe,
însemnări de călătorie ar continua o listă
care ar deveni prea lungă pentru spațiul revistei noastre, așa că ne mulțumim să facem
o trimitere la articolul Hans Bergel din
Wikipedia ori, în cazul celor care posedă
cunoștințe de limba germană, la homepage
personală a scriitorului http:// www.hansbergel.de
Vineri, pe 26 aprilie, sala în care avea loc
evenimentul devenise neîncăpătoare. Prezentator a fost preotul luteran Helmut Wolff,
tatăl scriitoarei Iris Wolff, pe care am avut
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plăcerea să o prezentăm tot aici, în urmă cu
doi ani, alături de Karin Gündisch, care au
citit din creațiile lor în proză. Și atunci locul
de desfășurare al evenimentului a fost tot
Haus der Heimat din Stuttgart.
Actuala seară literară era concepută în
două părți:
În prima, autorul urma să citească din
povestirea „Das Feuer oder Die Entrückten“,
un fragment al romanului„Finala“, la care lucrează și care este totodată ultimul dintr-un
roman-trilogie, din care au apărut Când vor
veni vulturii și respectiv Întoarcerea lupilor,
menționate mai sus. Partea a doua a manifestării culturale era rezervată lecturării din
Europäischen Impressionen. Reisebeobachtungen zwischen Klausenburg und Rom“ în
rom. Impresii europene. Notițe de călătorie
intre Cluj și Roma (trad. n.),apărută în 2014.
Cu o vigoare greu de închipuit la cei
aproape 94 de ani pe care Bergel îi are,
maestrul a pus, pur și simplu, stăpânire prin vocea-i pe cât de clară și pătrunzătoare,
pe atât de cuceritoare – peste noi, ascultătorii din sală. Modulațiile vocale intrau într-o
consonanță perfectă cu conținutul lecturii,
atenția noastră alunecase în captivitatea
astfel creată. Destinul sașilor transilvăneni,
desproprietăriți, umiliți și ... puși la zid, ca și
cum fiecare dintre ei, ca individ, ar fi incorporat ideile național-socialiștilor din vremea
nazistă, îmbină tragicul și greaua punere la
încercare a demnității acestora, în momentele lor cele mai grele, imediat după
război. Aceasta este tema acestei prime
părți, intitulate„Das Feuer oder Die Entrückten“. Citate memorabile, precum „Es gibt
keine Heimat ohne Freiheit” (citat aproximativ „Nu există patrie în afara libertății”),
scene care reprezintă sentimentul de dezrădăcinare al sașilor în această filă tragică din
existența lor în Țara de dincolo de păduri,
toate surprinse într-o atmosferă sobră, întunecată și solemnă totodată, într-o metaforă a sumbrului ființei și destinului lor
aparte, dau tonul scrierii. Nu lipsesc, însă, și
anumite propoziții în limba română (traduse, bineînțeles, și în germană), precum și
note ori situații umoristice care dau o notă
de colocvial, condimentează lectura, mai
descrețesc frunțile. De altfel, o trăsătură importantă a lui Hans Bergel este simțul lui
foarte fin pentru umor, care l-a însoțit și ajutat de-a lungul lungii și bogatei sale vieți,
cum avea să-l caracterizeze și prezentatorul
serii din Stuttgart.
Mi-a rămas în minte o remarcă din lectura la „Impresii europene”. La Brașov, pe
Tâmpa, se întâlnește, prin 1993, cu foști
colegi din echipa de altădată de schi alpin.
Unul dintre ei, pe nume Aurel, într-un ton
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cât se poate de amical, îi spune:„Mă sasule,
tare ne-am mai boșorogit...” Am râs de-a
binelea, la auzirea acestei expresii pur
românești, din registrul familiarului și asta
pentru că n-o mai auzisem ori folosisem de
zeci de ani. Se impune aici mențiunea că
scriitorul a făcut sport de performanță, în
1949 făcând parte activă din echipa națională a României de schi alpin! Mai târziu, în
timpul unei festivități, când lui Hans Bergel
i se oferă un trofeu din partea Academiei
Olimpice a României, al cărei membru de
onoare este din 1993, în alocuțiunea ținută
de un oficial al înaltului for sportiv, lui Bergel
i s-a cerut iertare pentru calvarul prin care a
trebuit să treacă în vremea stalinistă, cu tot
ceea ce a ținut de aceasta, în România anilor
1950-1960. Acesta, împăciuitor, a ținut să
precizeze că nu cei care erau de față, ci cei
din vremurile apuse, credincioși ai regimului de atunci, se făceau vinovați de asta. O
reconciliere emoționantă... Ochii prietenului meu se umeziseră, ai mei de asemenea.
După ora de lectură propriu-zisă, a
urmat „partea de după”, unde, la un pahar
de vin, ni s-a oferit ocazia să mai stăm de
vorbă, să cumpărăm din cărțile autorului,
ori să mai stăm, pur și simplu, la taclale. Aspect foarte interesant, în astfel de împrejurări oamenii fac cunoștințe noi, își
descoperă interese comune, fac un fel de
schimb de experiență de viață și toate acestea într-o atmosferă degajată. Am profitat
de ocazie și am vorbit cu maestrul. În
românește. Am fost foarte plăcut surprins
să constat că, deși „plecat” din ...limba românească de multe zeci de ani, scriitorul o
vorbește fluid, fără poticniri, și, cu atât mai
interesant, fără urmă de accent străin.
Știam, pe de altă parte, că scriitorul a excelat și ca traducător din română în germană,
printre altele din creația Anei Blandiana și
cea a lui Romulus Rusan. Așadar, chapeau
bas!
Într-un cerc mai restrâns, am plecat în
restaurantul hotelului în care Bergel și soția
urmau să rămână peste noapte. Acolo,
într-o atmosferă încă și mai destinsă, am
avut ocazia să aflăm una-alta din viața personală a scriitorului. Lângă Rico (diminutiv
pentru Richard) și mine, la masa la care
stăteam, am avut ocazia să facem cunoștința cu un sas mai în vârstă, cu o biografie la
fel de aparte. Este vorba de Karl Dendorfer,
unul dintre acuzații din cadrul Procesului
Biserica Neagră, condamnat la moarte (!!),
alături de Horst Depner și Günter Volkmer,
pe motivul că au propagat idei în sensul
supraviețuirii culturii etnicilor germani din
Romania. În contextul Revoluției din Ungaria din 1956, ecoul creat de această miș-

care a căpătat o culoare politică care ar fi
pus în pericol (sic!) siguranța națională a
României. La rugămintea mea, Karl Dendorfer (născut în 1933), mi-a spus și cum
suna sentința (în limba română, se-înțelege), dar din păcate nu am reținut textual,
așa că nu vreau să redau ceva care să fie
doar aproximativ. Unul din termenii care
mi-au rămas în minte este totuși„trădare de
patrie”
Reproduc, mai jos, câteva rânduri de pe
https://newsbv.ro/, referitoare la proces.
„Procesul Biserica Neagră” a avut drept
scop supunerea necondiționată a populației față de puterea politică, inhibarea
oricăror acte de nesupunere sau a oricăror
inițiative autonome ale comunității săsești,
cu alte cuvinte să renunțe la reflexul cu cea
mai mare tradiție colectivă, cel al organizării
și administrării pe bază etnică. Emigrarea
sașilor poate fi interpretată și drept una dintre consecințele stării de resemnare induse
de propaganda atașată acestor procese etnicilor germani care de fapt încercau doar
să-și construiască o viață mai bună și să își
păstreze tradițiile de secole în România
anilor 1950.”
Norocul lor a fost amnistia din 1964,
care i-a pus, din fericire, pe picior liber. Am
fost profund impresionat de oamenii aceștia, atât de Hans Bergel dar și de Karl Dendorfer, care au trecut prin situații existențiale mai mult decât critice, umiliți și înspăimântați, traumatizați de un regim politic nemilos, pe de o parte, iar pe de alta,că
acești oameni mai sunt încă Mitte im Leben
cum se spune în germană (în sensul de„activi”).
Am fost plăcut tulburat de această
seară, care până la urmă a fost, cel puțin
pentru mine și prietenul meu, una încă și
mai complexă, în care se întâlneau literatura, istoria, socialul, etnicul și multe, multe
altele, toate acestea punând scriitorul despre care Frankfurter Allgemeine-Zeitung îl
caracteriza ca fiind un „brillanter Sprachbeherrscher” (trad. aprox. „un maestru în stăpânirea limbii”) într-o postură încă și mai
luminoasă, și asta în preajma Sărbătorii luminoase a Învierii Domnului, dacă ne referim la cea celebrată în România. Un singur
detaliu încă despre Hans Bergel: scriitorul
mai dispune și de un al doilea domiciliu,
refugiu, unde se retrage des, în Nordul Italiei, la Costermano, din regiunea Veneția. Un
vero grande scrittore!
Notă: Pentru sprijinul în alcătuirea materialului îi mulțumesc, și pe această cale, bunului meu prieten, Richard Müller-Schmitt.
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Ion Bogdan

Ștefănescu

I
Melodie continuă
ochiul se strânge
în drumul spre
inimă

Cu inima ta respir
(oftat în crevasa nopții)
plâns pentru irisul din oglindă
hrană pentru durere
pentru tăcerea de după

Printre măruntaiele tăcerii
fierea
plesnește
Ramura întoarsă peste
colțul casei
lăcrimează
un cântec fără cuvinte

Fără cuvinte
te-ai strecurat pe sub
piele
încolăcindu-ți brațele
picioarele
suspinul
eclipsă
într-un deșert
Aerul îndopat de sare
vuiește
în peștera ochilor

Ochi cu privirea

Zâmbet cusut
întoarsă
țipătul unui pescăruș
peste naufragiu

surpată printre
cuvinte
Sărutul

A mai trecut un înger

Înger năuc
buze care tresar
umbrele prind viață
Ne privim
goi
ca un patinoar
fără râsete

Sărutul
un cerc de aur
cu nouă lumini
în straja cerbilor
efigie pe degetul mic

Pe degetul mic
semnul destinului
Privesc înainte?

Râsul încurcat
în graba teilor
ascunde mirosul
sau poate
pentru un timp
secundele au tăcut

Timp dezlânat
împreună
Deșert cu coapse
derviși cu flaute la pândă
dans preschimbat
în roată de foc
Cer topit
siluete
melodie continuă

Melodie de culoarea
nisipului

Sunet străvechi
de flaut
smuls din ape
stăruie între reproșuri

Printre reproșuri
flori de nisip
ca să nu te rănești
Recunosc numele
adus de valuri

Valuri
sparg zidul
lucios ca o lacrimă
Chemare cioplită în
scoarțe

Scoarța privirii
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surpă strigătul
mușcă clipa
din râsul pe care
îl duc la gură
Pitit
în palme
sunetul lunii
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Mă-nvârt în jurul unui
singur fir de păr

Păr înroșit cu pietre
am rătăcit
gheara de vultur
apele curg în
ambele sensuri

Smulg o octavă
Furișată între coapse
cu fiecare zâmbet
mă vei ține minte
mai bine

Pe dos
în spatele lunetei
întorc cuvintele

Cântec fără sfârșit
în osul pieptului

Pieptul însemnat cu
arsura tâmplei
tresare în ritmul altuia
Foșnet uscat de frunze
peste jurăminte

Teama ochiului fix
Pasul mut ne leagă

Osul străpuns
melopee fără sfârșit
sechestrată
în albul hârtiei
Semne
pe care cocorii
le pot descifra

Fără sfârșit
sfârșitul
oglindă ce luminează
părți din tine
Salt cuibărit
într-o pată de sânge

Sânge albastru
în conturul unui geamăt
În larg steaguri
cu steme înșelătoare
Ca un legământ din altă lume
fetișul razelor
în stânci
În priviri
răsar
flori-de-nu-mă-uita

Descântecele țigăncii
trecute prin ghioc
și catran stins

O dată tulburat
jurământul
ascuns în coaja
copacilor
umbrele
evadează
cu tot cu sânge

Evadez din mintea
înnodată

urma ciutei
strigătul de luptă
Semnul:
o adiere
de frunze albastre

Albastre urme
pe țărmul
ivit
Printre peștii decolorați
întrezăresc un
zâmbet

Zâmbet cusut
Sub sânii
ca două clopote
stins luminate
melodia continuă

II
Ochi
de culoare amară
aerul
pașilor grăbiți
Plouă neîntrerupt
în colțul cerului
frânt

Blesteme prinse de
glezne
pasăre fără cuib
zbaterea de ochi

III

Disting drumul spre casă

Lemnul oftează
sub talpa de rouă

Drumul spre casă
niciodată același
niciodată altul
glod preschimbat
în templu
de fum

Număr cocorii
În amurg
surâsul umbrei

IV
Prin fum trec
grundul din pupile
cuvântul nerostit
steaua îngropată în
pământ

Zâmbet cusut

Te aud

În unda oglinzii
restul zilei devine
posibil

În dunga dimineții

Degetele ușor amorțite
frământă cearșaful alb
ca o iarnă
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puloverul cumpărat
de pe str. Drumul Găzarului
nimeni n-ar înțelege de ce
e plăcut întunericul din toamnele tîrzii
cu forfota din jurul caselor locuite
mamă, eu întotdeaunua m-am ținut de brațul tău
și gestul meu
nu ți s-a părut deloc incomod
într-o seară ca asta mi-ai cumpărat
puloverul cu carouri mov
și de drag
nu m-am gîndit niciodată
că e luat dintr-o dugheană
în seara asta
mă așteaptă patul făcut și o lumină dulce
somnul vine din vîrful degetelor

Mihaela Stanciu

alb versus gri
zăpada scîrțîia sub tălpile
noastre murdare
pregătisem aparatul ca să fotografiez
ciutele ce traversau pădurea
era liniște
prea liniște acolo
mi-am ridicat privirea din telefon
pregătisem aparatul ca să fotografiez
imaginea tristă a unui om
care mergea spre casă
ținea o legatură de pătrunjel
ținea legatura ca pe un buchet
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mîncarea lăsată pe mese
în schimbul unei felii de pizza
e felul în care îmi doresc să-mi spui: la mulți ani!

vara pe terasă
orele bat ascuțit
mîinile bat ascuțit
frămîntă nisipul de kinetoterapie
pînă cînd
culoarea se prelinge
fără eschive
pînă cînd
albastrul e cald
pînă cînd
reinventează inima
în tonuri de verde

6:50
ora la care oamenii bîzîiți de muște
adorm
toate relele cîte s-au spus
deciziile din semiobscuritate
și cîntatul strident al cocoșului
au rolul unicului moștenitor
decăzut din drepturi
atunci visez că mă arunc în gol
telefonul îmi cade peste pleoape
în semn de adio

atelier
mi-am ridicat privirea din telefon
și n-am mai știut unde sînt
drumul era traversat de oameni
care mergeau spre casă
drumul era traversat de o armată de oameni
ce semănau cu soldații de teracotă

13
pe mine mă locuiește miezul verii
cu o dată care nu mai e de mult notabilă
pe mine încă mă veghează două lumînări stinse
un stol de porumbei întîrziați pe cupola bisericii
totuși, locuiesc periferia
pe mine mă veghează un portret din Balcani
pentru care am dat o sumă bunicică în tăcere
totuşi, locuiesc haosul
pe mine mă bîntuie o invitație de nuntă
dintr-un album încă verde pe la colțuri
trenul plecat
nu are cale de-ntoarcere

m-am interiorizat voit
să văd cum e viața în altă femeie
în dedesubtul injecțiilor ei de vitalitate
simt miros de rufe umede
în mine locuiește altă femeie
cu voce
exteriorizări
cîteodată reușim să ne dedublăm
ea din memorie
eu din imaginație

Șos. Kiseleff
involuntar îmi sprijin capul de umărul unui bărbat
cineva îmi atinge picioarele cu o pungă de covrigi
calzi ca niște trupuri
oamenii din jur stau aproape îmbrățișați
călătorie – drum fără sfîrșit
în dreptul unei case mai simplă decît gîndurile
cîteva oi
rătăcite din transhumanță
Din volumul Vremea semnelor de carte,
în pregătire la Editura Neuma
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Nichita

Danilov
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Variaţiuni pe tema androginului

tirea conform căreia medicul de
55 de ani dr. David Mackereth din
Marea Britanie a rămas fără slujbă
întrucât nu a vrut să renunţe la
opinia sa legată de faptul că sexul unui om
este determinat prin naştere şi nu de opţiunea sa intimă m-a bulversat profund,
determinându-mă să fac o introspecţie şi
să-mi pun o serie de întrebări adiacente
acestei pe cât de delicate, pe atât de incomode teme.
Mărturisesc că, iniţial, am fost iritat, dacă
nu chiar revoltat de nedreptatea ce i s-a făcut
medicului, dar, studiind mai îndeaproape
cazul, mi-am dat seama că atât dr. Mackeret,
cât şi reprezentanţii Departamentului pentru Muncă şi Pensii din Marea Britanie, care
i-au respins cererea de angajare pe un post
de evoluator la dezabilităţi, încă din start
s-au situat pe poziţii diametral opuse, ireconciliabile, refuzând orice formă de dialog, fapt
ce a dus la adoptarea unei soluţii excesive.
Dacă s-ar fi aşezat la masa negocierilor, probabil că cele două părţi ar fi ajuns la un
compromis şi ar fi găsit o cale amiabilă pentru ieşirea din impas, iar conflictul nu ar fi
ajuns să inflameze mass-media britanică și
nu numai. Plecând de aici, am încercat să
înţeleg cazul punând în ecuaţie argumentele deductive ale fiecărei părţi.
Documentarea şi analiza mea au fost
însoţite de un exerciţiu de introspecţie,
încercând să urmăresc cu detaşare anumite
secvenţe ale vieţii mele intime sedimentate
în stratul semiconştient al eului, fără să caut
să ajung la nişte judecăţi mai mult sau mai
puţin preconcepute sau să trag anumite
concluzii pripite decupând de pe peliculă
amănuntele ce nu-mi convin. Concluziile
aveau să vină de la sine, ceva mai târziu,
după ce amintirile şi trăirile ajunse la suprafaţa conştientului aveau să se aşeze la locul
lor, căpătând o altă configuraţie.

„Eu cred că sexul este definit biologic şi
genetic, a spus, după aflarea sentinţei, doctorul Markereth. Biblia ne învaţă că Dumnezeu face oamenii bărbaţi şi femei… Nu
credeam, însă, că a spune ceea ce omenirea
gândeşte de atâtea secole – că genul şi sexul
sunt determinate prin naştere – îţi pot crea
probleme.” Oricum am lua-o, tema aceasta
este extrem de delicată şi abordarea ei
trebuie făcută cu multă precauţie, fără a
cădea într-o extremă sau în cealaltă.
Cazul doctorului Markereth s-a suprapus
cu o altă întâmplare petrecută tot în Anglia.
E vorba de un cuplu ce și-a schimbat orientarea sexuală inițială printr-o dublă operație
de schimbare a sexului: el a devenit ea, iar ea
a devenit el. Totul a pornit de la faptul că
băiețelul familiei britanice, în vârstă de un an
și nouă luni, se manifesta oarecum ciudat
spunându-i mamei sale tată, iar tatălui
mamă. Faptul acesta i-a pus pe părinți pe
gânduri. Mai întâi și întâi, cuplul a încercat
să-i schimbe „percepția” copilului. Însă efortul cuplului de a corecta comportamentul
copilului nu a dus la niciun rezultat. Băiețelul
lor a continuat să-i spună mamei tată și
tatălui mamă. Și atunci, după mai multe
discuții petrecute în alcov, atât bărbatul, cât
și femeia, analizându-și retrospectiv comportamentul, au recunoscut adevărul. El
avea atracții pentru bărbați, iar ea era atrasă
de femei. Băiețelul lor de un an și nouă luni
le intuise adevărata lor natură. Făcând o
introspecție, părinții au luat hotărârea să facă
o dublă operație de sex. Problema care se
pune aici e însă următoarea: dar dacă după
efectuarea operației „estetice” băiețelul ar fi
continuat să-i spună mamei, devenită acum
tată, mamă, iar tatălui, devenit mamă, tată?!
În cazul acesta, ce decizie ar fi luat familia
britanică? Ar fi apelat din nou la operație de
schimbare a sexului sau, s-ar fi gândit că
poate copilul lor percepe astfel lumea, îi

vede pe bărbați ca pe niște femeie, și pe
femei ca pe niște bărbați, și atunci ar fi
încercat să adopte o altă soluție. Și anume,
ar fi schimbat sexul băiețelului, așteptând
apoi, exterm de curioși, de, curiozitate
britanică!, să vadă rezultatele.
Într-adevăr, de-a lungul secolelor, omenirea a trăit cu convingerea că sexul unei
persoane e determinat prin naştere. Studiul
asupra evoluţiei speciilor ne arată, însă, că pe
parcursul existenţei unele organisme, sub
influenţa mediului, dar şi a altor factori,
cunoscuţi şi necunoscuţi, suferă diverse
mutaţii, ajungând la un moment dat să
depăşească limitele biologice, transgresând
spre un alt gen. Există cercetători care susţin
ideea că genul unei persoane e determinat
de inconştient şi de anumite mutaţii ce se
produc sau urmează să se producă în mentalul colectiv. În acest sens, teoria arhetipurilor lui Yung ne poate călăuzi să vedem
în bezna ce înconjoară perioada vieţii noastre intrauterine un mic fascicol de lumină. De
pildă, se ştie din vechime faptul că apropierea unui război determină ca numărul
bebeluşilor de sex masculin să fie mai mare
decât cel al genului opus. Recentele statistici
nu infirmă această supoziţie. Cauza acestui
fenomen statistic trebuie căutată în mutaţiile care se produc în straturile profunde
ale inconştientului colectiv care încearcă să
regleze preventiv dezechilibrul dintre sexe
produs de viitoarea conflagraţie. Aceasta la
nivel macrosocial. La nivel micro, nu putem
ignora faptul că au existat şi există persoane
care nu se simt confortabil în haina sexului
lor biologic (constatarea aceasta e valabilă,
în mare, aproape pentru tot regnul animal;
în rândul porumbeilor, de pildă, cazurile de
trans-sexualism sunt destul de frecvente) şi
solicită - ca în cazul persoanelor testate de
dr. Markereth - să fie înregistraţi la alt gen,
stimulaţi de noile prevederi ale legislaţiei din
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diverse ţări ale Uniunii Europene. În fond,
nimeni nu ar trebui să stea în calea opţiunii
şi credinţei personale că, în ciuda aparenţelor, individualitatea ta e alta decât cea
stabilită prin certificatul de naştere. Aici,
probabil, legiuitorul a mers pe supoziţia că
fiecare om matur posedă suficient discernământ pentru a face, din punct de vedere
sexual, alegerea cea mai potrivită, fără să ţină
cont de nici un fel de prejudecăţi sau de
constrângeri sociale, morale sau religioase.
Nu ştim dacă Dumnezeu se preocupă sau nu
se preocupă de stabilirea sexului unei persoane înainte de naştere sau lasă alegerea
aceasta pe seama legilor hazardului, a subconştientului şi inconştientului colectiv, în
funcţie de anumite tendinţe şi inhibiţii
sedimentate la nivelul grupurilor sociale, dar
şi de schimbările de mediu. „Pe vremea
Sfântului Toma, afirma Simone de Beauvoir,
feminitatea apărea ca o esenţă definită cu
tot atâta siguranţă ca și virtutea soporifică a
macului. Însă conceptualismul a pierdut
teren - știinţele biologice și sociale nu mai
cred în existenţa entităţilor imuabil fixate ce
ar defini caractere date...”Feminitatea astăzi
e definită altfel decât pe vremea peregrinării
apostolilor prin lume. Ca și masculinitatea,
de altfel.
Asta pe de o parte. Pe de alta, epoca pe
care o traversăm se caracterizează, printre
altele, şi prin tendinţa de anihilare a graniţelor dintre sexe, în sensul că apar din ce în
ce mai mulţi bărbaţi efeminaţi, după cum
apar şi multe femei cu aspect masculin.
Transgresarea poate fi percepută şi la nivelul
sensibilităţii, al aptitudinilor, al mentalităţii,
dar şi al tendinţelor modei. În acest sens,
putem afirma că viitorul speciei umane e
deschis tuturor posibilităţilor şi permutărilor
posibile şi imposibile. Cine ştie, poate că noile
generaţii care vor naviga din ce în ce mai
mult timp pe net, dar vor călători şi în spaţiul
intergalactic, vor trebui să se adapteze provocărilor izolării şi mediului aseptic. Noile
mijloace de comunicare şi noile tehnologii de
explorare a cosmosului ne împing spre
această supoziţie. Călătoriile solitare prin
universul infinit ar putea să îi determine să
adopte condiţia de androgini. Adică să revină
la stadiul de„sferă”, conţinând ambele genuri,
descrisă de Platon în Banchetul. În fine, n-are
rost să împingem prea mult speculaţiile
noastre de natură poetică spre o zonă abisală
a psihologiei umane, pe care oricât am încerca s-o abordăm ne va luneca printre
degete. Trăim, însă, într-o realitate socială
schimbătoare, pe cât de interesantă, pe atât
de stresantă, care ne îndeamnă să facem fel
de fel de supoziţii şi să ne punem o serie de
întrebări pe această temă.
Se ştie că, din punct de vedere fizic,
diferenţierea organelor sexuale începe în

perioada intrauterină, în cea de-a şasea
săptămâna de sarcină, sub influenţa cromozomilor X si Y. Ovulul si spermatozoidul sunt,
de altfel, singurele celule ale organismului
care, fiind înzestrate doar cu un singur
cromozom, nu conţin decât jumătate din
codul genetic înscris în interiorul lor. Deci,
din punct de vedere strict organic, lucrurile
par a fi destul de limpezi. Medicina a descifrat de mult timp mecanismul şi cauzele de
ordin biochimic care duc la formarea şi
diferenţierea sexelor. La începutul sarcinii, în
perioada embrionară, fiinţa umană este
hermafrodită, organele genitale interne
derivând din structuri embrionare comune.
Daca fetusul este purtător al unui cromozom
Y, „mugurele de bază“ se va transforma în
testicule, iar în absența cromozomului Y, el
va evolua determinând constituirea ovarelor. În cea de-a noua săptămâna de sarcină,
testiculele vor începe să producă testosteron, contribuind la formarea canalelor
sexuale masculine. În absența testosteronului, după cum se ştie, se dezvoltă organele
genitale feminine: trompele, uterul. Organele genitale externe, tot sub acţiunea
testosteronului sau în absenţa lui, apar abia
în a cincisprezecea săptămâna de sarcină. În
cadrul diviziunii celulare se pot produce,
însă, şi anomalii. Există situaţii în care ovul
sau spermatozoidul posedă nu unul, ci doi
cromozomi, iar embrionul rezultat va avea
trei cromozomi sexuali în loc de doi, dând
naştere la diferite tipuri morfologice de
androgini. Prin urmare, din punct de vedere
biochimic, explicaţiile sunt cât se poate de
simple: avem cromozomul X, avem cromozomul Y, mai intervine şi testosteronul, şi
gata - alegerea s-a şi făcut. Testosteronul
acţionează, însă, pe tot parcursul existenţii
noastre, determinând anumite impulsuri şi
tendinţe, făcând, printre altele, în anumite
etape ale evoluţiei, să semănăm cu unul din
părinţi, pentru ca apoi, brusc, să apară vizibile şi trăsăturile celuilalt părinte…
Dar dacă punem în balanţă şi factorul
psihologic dublat de cel sociologic, conştientul şi subconştientul uman populat de
arhetipuri, navigând de la Freud la Yung şi
Adler, interpretând lucrurile şi prin prisma
legilor lui Malthus, lucrurile se complică.
Plecând pe această cale ajungem la cauza
primară, la hazard şi providenţă, trecem de
spaţiul fizic, atingând zona mitică şi metafizică, unde nu vom găsi răspunsuri, ci doar
un labirint infinit de întrebări.
Nu putem aborda, însă, tema sexualității
fără să ajungem la problema androginului și
la toate tendințele și consecințele ce se nasc
de aici.
Mitul androginului e la fel de vechi ca
lumea: el apare în cosmogoniile și religiile
arhaice ale diverselor popoare răspândite pe

28

Nr. 9-10(23-24)  septembrie-octombrie 2019

mapamond, după cum apare și în constructele gnostice sau teosofice dintre cele mai
sofisticate. Tema a abordat-o Platon, dar și
Leonardo da Vinci, precum și alți filozofi și
artiști ce au căutat să înțeleagă resorturile
intime, fizice și psihice, ale modului cum
funcționează și evoluează ființa și specia
umană. În vremurile noastre, tema a fost
abordată de către diverși reprezentanți ai
artei suprarealiste, dând naștere, ca în cazul
lui Dali, la viziuni halucinante. Desigur, nici
literatura, nici arta postmodernă nu au ocolit
această temă.
„Trupul nostru e ca un templu - îmi spunea Felix Aftene, un tânăr artist plastic
ieșean obsedat de forme - zidit din carne,
din oase şi din sânge. Contemplându-l din
diverse unghiuri, caut să-l surprind într-o
ipostază insolită. În fiecare veac ce trece, se
produc în noi tot felul de mutaţii. Omul
antic e un pic altfel decât cel modern. Sau
postmodern. Meditând la toată această
devenire ce se simte în timp, eu încerc să
mă joc de-a creaţia, reinventând tipare care
deja există în lume, dar pe care noi nu le
conştientizăm. Dacă aş aşterne pe pânză
trăsături clasice, arta mea n-ar putea avea o
amprentă proprie. Eu mă joc, dar în acelaşi
timp, dar şi caut înlăuntrul meu linii şi forme
noi, care să mă reprezinte. De aici și tema
androginului.”
Dar iată cum vede Platon în Banchetul,
prin vocea personajului Aristofan, un adevărat precursor al avangardismului, evoluția
speciei umane supusă puterii Erosului: „În
vremurile de demult natura noastră fost
foarte diferita de cum este astăzi. Au existat
trei tipuri de oameni și nu două ca acum, de
sex masculin și de sex feminin. Cel de-al
treilea tip a avut atât caracteristici feminine
cat si masculine…„În primul rând, oamenii
erau de trei feluri, nu de două ca acum, de
fel bărbătesc şi de fel femeiesc, ci şi de un al
treilea fel, care era părtaş la firea fiecăruia
dintre cele două. Însă din acesta a rămas
doar numele, fiinţa lui a pierit din lume.
Făptura aceasta omenească din vremurile
acelea era un bărbat-femeie, un androgin, iar
alcătuirea lui, ca şi numele, ţinea şi de bărbat
şi de femeie. Din el, cum spuneam, a rămas
doar numele, iar şi acesta numai ca poreclă
de ocară.
În al doilea rând, cele trei feluri de
oameni de pe atunci se înfăţişau, toate trei,
ca un întreg deplin şi rotund, cu spatele şi cu
laturile formând un cerc; aveau patru mâini
şi tot atâtea picioare; singurul lor cap, aşezat
pe un gât rotund, avea două feţe întru totul
la fel, care priveau fiecare înspre partea ei;
patru urechi, două părţi ruşinoase şi toate
celelalte pe măsură. Făpturile acestea mergeau, ţinându-se drept şi putând să se mişte
înainte şi înapoi, ca şi noi cei de acum, iar

29

Nr. 9-10(23-24)  septembrie-octombrie 2019

când doreau să alerge se foloseau de toate
cele opt mădulare ale lor şi se învârteau în
cerc, dându-se de-a rostogolul, ca nişte
saltimbanci care fac roata aruncându-şi
picioarele în sus şi apoi revenind cu ele pe
pământ. Iar felurile acestea de oameni erau
în număr de trei şi alcătuiţi, cum am spus,
pentru că cel bărbătesc îşi avea obârşia în
soare, cel femeiesc în pământ, cel bărbătescfemeiesc în lună, luna ţinând şi de soare şi
de pământ. Şi tocmai de aceea erau rotunde
şi rotitoare aceste făpturi, atât ele însele cât
şi felul lor de a merge, pentru că semănau cu
astrele care le zămisliseră.…”
„Hermafrodiții erau din punct de vedere fizic – scrie Platon - foarte compacți din
orice perspectivă ai fi privit la ei: spatele si
șoldurile formau un cerc perfect - aveau
patru mâini, patru picioare; două fețe pe
cele două părți ale unui singur cap situat pe
un gât perfect rotund; patru urechi, două
organe de reproducere, iar restul așa cum
vă puteți imagina. Se deplasau mergând pe
jos în poziție verticală ca și noi, în sensul în
care doreau. Și atunci când începeau să
alerge, păreau niște acrobați care aruncă
picioarele în aer și fac tumbe si, având opt
membre pe care să se sprijine, rostogolindu-se ca roata.”
Ființele androgine aveau o forma perfect sferică, fiind compuse fie din doi
bărbați, fie din doua femei sau dintr-un
bărbat și o femeie, lipiți, spate în spate, unul
de celălalt. În Banchetul, se spune că puterea și orgoliul hermafrodiților erau nemărginite, fapt care a trezit suspiciunea zeilor
și a dus la anihilarea lor. Cuprinși de teamă,
zeii i-au despărțit secționându-le trupurile
în două. Părțile separate însă nu rezistau să
trăiască decât foarte puțin timp. Și atunci
zeii au creat Erosul, care să le confere
posibilitatea de a se uni din nou.
Concluzia la care ajunge personajul
Aristofan descris de Platon e una vizionarpoetică. Banchetul putând fi privit, în acest
sens, ca o parabolă ce sintetizează toate
fluctuațiile erotice ale naturii umane : „Deci,
fiecare dintre noi este o parte a unei ființe
umane complete originale. Pentru fiecare
persoană există, prin urmare, o alta persoana care o completează, deoarece una
dintre ele a fost tăiata în două. Acesta este
motivul pentru care toată lumea continuă
să-si caute jumătatea sa. Așa stand lucrurile,
toate părțile de sex masculin, care sunt
derivate din compusul sexelor pe care l-am
numit hermafrodit, se îndrăgostesc de
femei, și printre ei sunt cei mai mulți
adulteri; în același mod , femeile, care si ele
provin din hermafrodiți, se îndrăgostesc de
bărbați și adulterele vin din aceeași specie.
Însă, femeile care provin de la ființa completă de sex feminin, ei bine, pe acestea nu
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le interesează bărbații: înclinația lor le duce
mai degrabă spre alte femei și din această
specie derivă lesbienele. Masculii, în cele
din urmă, care provin de la ființa de sex
masculin caută numai bărbați. Încă din
tinerețe, dat fiind că sunt o fracțiune de sex
masculin a unui tot întreg, aceștia se îndrăgostesc și au plăcerea să stea doar în preajma bărbaților și în brațele lor. Bineînțeles,
este vorba despre cei mai buni între tineri
deoarece, prin natura lor, aceștia sunt mult
mai virili. Unii spun, desigur, că sunt nerușinați dar nu este adevărat. Nu este deloc o
lipsă de modestie ci pasiunea lor, bărbăția
lor, valoarea lor care îi determină să-i caute
pe semenii lor.”
Acești oameni, afirmă Platon, când își
întâlnesc cealaltă jumătate a lor sunt pătrunși de o atracție neînțeleasă pentru ei,
si, în cazul în care se îndrăgostesc, aproape
că nu pot sa trăiască nicio clipă unul fără
celălalt. „Nu poate fi vorba doar de bucuriile dragostei, nu ne putem imagina că
atracția sexuală este singurul motiv pentru
fericirea lor și singura forță care împinge să
trăiască cot la cot. Sufletul lor, în mod
evident, caută în acel altcineva ceva ce nu
poate definit.”
Forma sferică a androginului simbolizează perfecțiunea. Ea mă duce cu gândul
la teoriile gnostice referitoare la cosmos
privit ca un univers închis, caracterizat prin
ordine și armonie, dar și la unele creații
poetice moderne, cum ar fi, de pildă, Oul
dogmatic al lui Ion Barbu, sau splendidul
poem al lui Nichita Stănescu, Adolescenți pe
mare, unde întâlnim aceeași viziune platonică asupra lumii:„Aceasta mare e acoperită
de adolescenți/ care învață mersul pe valuri, în picioare,/ mai rezemându-se cu brațul, de curenți,/ mai sprijinindu-se de-o rază
țeapănă, de soare./ Eu stau pe plaja-ntinsă
tăiată-n unghi perfect/.../ Și aștept/ un pas
greșit să văd, sau o alunecare/ măcar pan’
la genunchi în valul diafan/ sunând sub
lenta lor înaintare./ Dar ei sunt zvelți si
calmi, și simultan/ au și deprins să meargă
pe valuri, în picioare”. Nu simțim aici nici o
aluzie erotică. Adolescenții lui Stănescu se
înalță în aer, desprinzându-se de contingent, în căutarea formelor pure. Dacă vrem
să găsim aici cu orice preț erosul, atunci ar
trebui să ne gândim la unul de tip transcendental. Oul dogmatic al lui Ion Barbu, poate
fi privit și el ca o formă în care sălășluiește
creația perfectă, „palat de nuntă și cavou”,
de natură ambivalentă, o formă ce își găsește rezonanță în arhetipurile ce populează inconștientul lui Jung. .
În viziunea lui Jung inconștientul este
straniu și înfricoșător. În interiorul său, ca în
burta unui monstru, se acumulează toate
spaimele și toxinele psihicului uman: întâl-

nim aici și frustrările de natură sexuală, și
tendințele de perversiune infantilă, și pornirile incestuoase legate de complexul lui
Oedip; întâlnim și complexele de inferioritate, și impulsurile de dominare și cele de
suicid și alte noxe psihice acumulate pe
parcursul întregii vieți a fiecărui om. În Ana
Karenina, Tolstoi spunea că „fiecare familie
nefericită, este nefericită în felul ei”.
Raportând aserțiunea lui Tolstoi la inconștient, am putea spune că nu există
fericire în inconștientul personal, ci doar o
nefericire specifică fiecărui subiect. Pentru
că inconștientul nu este altceva decât
infernul.
Inconştientul colectiv, spre deosebire
de inconştientul individual, se compune
din imagini primordiale ale procesului de
evoluție a speciei umane (poate și a tuturor
regnurilor) de-a lungul erelor geologice,
putând fi asemuit cu filogeneza. Dacă în
rocile pământului s-au sedimentat urmele
unor organisme dispărute ce au populat
cândva pământul, în inconștientul colectiv
descoperim aceste urme la nivelul instinctelor primare, dar și la un alt nivel superior
ce ține de zestrea genetică și ancestrală a
fiecărei specii, dimensiunea inconştientă
fiind una universală.
Conform teoriilor lui Jung, arhetipurile controlează, prin intermediul
imaginilor fulgurante ce ne apar uneori
în stare de veghe, dar de cele mai multe
ori în somn, întreaga viață a individului
și a speciei, începând cu naşterea, trecând prin experiențele erotice, cele de
ordin religios, de natură socială, și terminând cu moartea.
Extrapolând ideile și viziunile lui Platon,
din Banchetul, dar și din Republica, unde
apare mitul sau parabola peșterii, la tendințele și interpretările diverselor curente
psihologice din zilele noastre, am putea
trage concluzia că autorul dialogurilor a
intuit, cu trei secole înaintea erei noastre,
ceea ce părintele psihanalizei, Sigmund
Freud,și Jung, autorul Psihologiei și Alchimiei, vor descoperi abia la începutul secolului douăzeci. În fond, atât peștera din
Republica lui Platon, cât mai ales androginul
din Banchetul, au o strânsă legătură cu
psihanaliza lui Freud și cu lumea arhetipurilor lui Jung.
În privința sexualității, trecutul omenirii
pare să fie la fel de tulbure ca și prezentul.
Cât în privința viitorului, din datele pe care
le avem, am putea spune că în epoca erei
virtuale tendințele descrise în Banchetul nu
se vor atenua, ci dimpotrivă. Cu siguranță,
în peștera viitorului omenirii, androginul va
avea statura unui zeu.


R[zle\e

Eșecul metafizic al moralei
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Gelu neGreA
 
Într-un eseu (Le hasard et la nécessité),
pe care filozoful român Vasile Tonoiu îl califică drept scandalos, premiantul Nobel
pentru fiziologie și medicină din 1965, Jacques Monod, atrage atenția asupra unui
adevăr cumplit: „Omul știe, în sfârșit, că
este singur în imensitatea indiferentă a
Universului din care s-a ivit din întâmplare.
În egală măsură, destinul și datoria sa nu
sunt scrise nicăieri.”
Aceasta este vestea bună. Vestea
proastă ar fi că lucrul pe care, în sfârșit,
omul îl știe nu-i folosește la nimic.
 
Mai mult sau mai puțin serios vorbind,
întemeierea și instituționalizarea creștinismului ca doctrină religioasă nu sunt
străine de ceea ce în politica zilelor noastre numim cu dispreț traseism. Exemplul
cel mai la îndemână îl reprezintă Sfântul
Apostol Pavel, fost Saul din Tars, prigonitorul nemilos al adepților lui Christos, cel
care, la un moment dat, trece intempestiv
în barca cealaltă la adăpostul unei revelații consumate fără martori, între noi fie
vorba. Suspectă, așadar, de tranzacționism bazat pe motivații seculare.
Despre un început de traseizare a conștiinței putem vorbi și în cazul lui Iulian
Apostatul. „Învinsu-m-ai, Galileanule!”,
este expresia abandonului care anunța
fundamentala schimbare de direcție ideologică a celui care, până atunci, se crezuse
mare și, mai ales, tare.
Dar începuturile creștinismului se confruntă și cu migrația în sens invers. Iuda Iscarioteanul schimbă și el lotca, dar, spre
deosebire de ceilalți doi, o face în cu totul
altă direcție, și anume aceea invalidată de
istorie. În consecință, gestul său este perceput drept infamie și plătit cu sinuciderea prin spânzurare. Nota bene, însă: una
singură dintre cele patru evanghelii canonice, aceea a lui Matei, menționează făptuirea binemeritatei (auto)pedepsiri a
vânzătorului. De ce tac oare ceilalți trei
evangheliști despre acest eveniment și, în
general vorbind, despre soarta pământească de după trădare a iubitorului de arginți?
Trista morală: dacă devenirea lumii ar
fi fost alta, Saul și Iulian ar fi fost retrogra-

dați în categoria traseiștilor trădători, iar
Iuda ar fi figurat printre eroii cameleonicei
omeniri.
 
Câți dintre noi își aduc aminte zilnic,
așa cum s-ar cuveni, de spusele lui Dostoievski: „Toți oamenii sunt responsabili unii
pentru alții, iar eu mai mult decât întreaga
lume”?

sură. Nimic nu justifică, însă, calificarea voluntaristă a raselor în inferioare și superioare și, cu atât mai puțin, ideea de
exterminare programată a unei rase de
către alta.
Ergo, oricât de odios, de ilegitim și criminal, comunismul nu e totuna nici cu fascismul, nici cu legionarismul. Chiar și răul
are, totuși, gradele lui de comparație…

 
Tot ceea ce întemeiază viața fragilei ființe umane de la origini până în prezent
este frica. Filozofia, morala, religia și arta
sunt reacții formalizate specifice de exorcizare a spaimei existențiale care a însoțit
dintotdeauna și în mod egal omul primitiv
și omul zilelor noastre.
Spre deosebire de cel din urmă, omul
primitiv murea fără a avea, însă, conștiința
morții. Așa cum nu o au, inclusiv astăzi,
animalele. Mai exact, majoritatea pentru
că unele dintre ele par a cocheta cu ceva
misterios și inefabil care se întinde între
presentiment (există viețuitoare care se
retrag în singurătate atunci când li se
apropie ora fatală) și eboșa unui ceremonial thanatic (în preajma cadavrelor de
lupi, membrii haitei se adună și urlă zile întregi). Poate că ultima este o simplă reacție de perplexitate în fața diferenței –
survenite inexplicabil – între semenul viu,
mobil, dinamic de până mai ieri și nemișcarea aberantă, de neînțeles a aceluiași,
lipsit de viață. Poate…
Saltul de la comunitatea animalierumanoidă la umanitate l-a reprezentat
apariția conștiinței finitudinii. Dramatismul și gravitatea momentului au fost amplificate până la granița cu tragedia de
realizarea inexorabilei legături dintre iminența morții și imanența ei circumscrisă
destinului oricărei ființe vii.

 
Paradoxal ca de obicei, Emil Cioran
într-o scrisoare din 1935 către fratele său,
Aurel: „…Religia este un deliciu otrăvitor,
care ne seduce cu certitudini ce sunt doar
amăgiri. Eu nu cred în aceste amăgiri, dar
le prețuiesc mai mult decât orice realități.”
Religia reprezintă, în felul ei, eșecul
metafizic al moralei. Cutumele etice au
precedat religia, dar pentru că ele s-au dovedit insuficiente sub aspectul eficienței a
apărut nevoia unui ceva mult mai puternic, capabil să-i sperie pe oameni, să le inducă în suflete o frică incurabilă. Acest
ceva convingător și salvator s-a dovedit a
fi pedeapsa divină.
Pornită din frică, religia propune, iată,
ca supremă soluție de dobândire a mântuirii tot frica, sfârșind circular în sineși.

 

Încăpățânarea cu care foarte mulți
dintre intelectualii români așază pe același
plan ura de rasă și lupta de clasă îmi pare
de neînțeles. În mod evident, rasa ține de
biologic pe când clasa este un concept de
sorginte socială. Între clase cărora istoria
le-a rezervat acces diferit la resursele planetei confruntarea este naturală – deci,
justificată în mai mare sau mai mică mă-

 
Aspirația omului spre libertate este
fundamental absurdă. În sine, faptul de a
fi liber – pe lângă că este, practic, imposibil în afara unui simbolism gratuit – nu-i
folosește omului (fără majusculă) la nimic.
Dimpotrivă, îl înstrăinează de rostul speciei, îl ex-centrizează de destinul său, îl
transformă într-un inamic al umanității ca
expresie a mediocrității supraviețuitoare.
Libertatea se naște și se hrănește din
lipsa de teleologie existențială a ființei
umane. Dacă oamenii ar fi în stare să-și
asume un proiect global, conferind viețuirii arbitrare de acum un sens oarecare, aspirația către libertate ar devia într-o
infracțiune de drept comun.
 
Esența mișcării feministe: recunoașterea dreptului universal al femeilor de a comite aceleași greșeli ca și bărbații fără a fi
pedepsite mai drastic…
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Carte și teatru românești la Beijing
HoriA GârbeA

n cadrul Târgului Internațional de Carte de la Beijing, BIBF,
(20-25 august 2019) manifestare culturală de amploare,
la care România a fost țară invitată de onoare, Teatrul Dramaturgilor Români a prezentat o mostră de dramaturgie
română contemporană prin spectacolul cu piesa Infractorii de
Ana-Maria Bamberger, regia Dan Tudor, avându-i în distribuție
pe Ada Navrot și Dan Tudor, spectacol de succes al TDR, distins cu
premiul Festivalului Mircea Albulescu în 2018.
Traducerea în limba chineză a textului a fost realizată de prof.
Su Yan, care a fost prezentă și la manifesările de la Târg, inclusiv
la reprezentația cu piesa Infractorii și la conferința care a urmat.
Spectacolul a avut supratitrare în limba chineză, realizată chiar
de autoarea traducerii.
În același context, ca dramaturg, am prezentat conferința:
Teatrul românesc între specificul național și aspirație spre universalitate, însoțită de proiecția unor diapozitive. Conferința a beneficiat de traducerea prof. Su Yan.
Prezența Teatrului Dramaturgilor Români la Târgul de Carte
de la Beijing a fost posibilă la invitația ICR Beijing, prin sprijinul
acordat de Institutul Cultural Român și de Ministerul Culturii și
Identității Naționale.
Standul României la târg și manifestările conexe l-au avut ca
amfitrion pe domnul ambasador Constantin Lupeanu, director al
ICR Beijing, cunoscut sinolog și om de cultură român cu care am
colaborat foarte bine, ca și cu dra Elena Racu de la ICR Beijing. Au
participat președintele și vicepreședintele ICR, un număr important de scriitori, traducători, editori români precum și muzicieni

Î
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care au prezentat programe în cadrul Târgului. După această
manifestare, domnul ambasador Lupeanu și-a încheiat misiunea
ca direcor al centrului ICR Beeijing după o remarcabilă activitate
în folosul colaborării culturale româno-chineze și cunoașterii culturii noastre în marea țară din Est.
La standul României, plasat în pavilionul de onoare al Târgului, și nu în cel rezervat țărilor străine, au avut loc dezbateri pe
teme literare, recitaluri de poezie, întâlniri ale editorilor români
cu cei chinezi, lansări de carte românească în traducere chineză.
Membrii delegației române, scriitori, editori, oficiali ai ICR, au
avut și alte întâlniri, în afara târgului, cu oficialități și oameni de
cultură chinezi. Printre scriitorii români invitați, s-au numărat și
Varujan Vosganian, prim-vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din
România, Daniel Cristea-Enache, director de imagine al Uniunii,
conducători de reviste și edituri.
Din partea chineză, la manifestările de la standul României
au participat scriitori, editori, dar și oameni de teatru care au fost
prezenți și la spectacolul cu piesa Infractorii.
Spectacolul s-a desfășurat la Teatrul din complexul cultural
Sun Swan Art, prin bunăvoința directorului său domnul Zhao Lei.
Intrarea a fost liberă. Sala a fost neîncăpătoare pentru publicul
prezent. Publicul a participat cu entuziasm la spectacol și la conferința care a urmat, a aplaudat îndelung artiștii. Aceștia au dat
autografe și au făcut fotografii la solicitarea spectatorilor și împreună cu ei.
Anterior, grupul care a reprezentat TDR a participat la ceremonia de deschidere a Târgului, care a avut loc în ziua de 20 august, într-un cadru festiv deosebit, la Casa de Oaspeți Diaoyutai,
rezervată șefilor de stat care vizitează China, și la ceremonia de
inaugurare a standului României la Târg. La ceremonia de deschidere a tîrgului, cuvîntul inaugural a fost rostit de domnul Mirel
Taloș, președinte interimar a ICR. A fost prezent și vicepreședintele ICR, domnul Bela Dan Krizbai.
Manifestările Târgului au fost intens mediatizate în China,
fiind legate și de apropiata aniversare a 70 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze și, în ceea ce privește România, a 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele
două țări.
Standul României a atras mulți vizitatori, fapt remarcabil
într-un târg care este ca suprafață a pavilioanelor, opt la număr,
de dimensiuni impresionante, cel mai mare din lume
În ceea ce mă privește, am avut dialoguri cu oameni de cultură chinezi, unii cunoscuți anterior, alții fiind întâlniți pentru
prima dată cu acest prilej, cu perspective de a stabili relații de
colaborare între dramaturgii din cele două țări.
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Participarea României ca țară invitată de onoare a tîrgului de
carte Beijing 2019 a fost un succes al diplomației culturale
românești. Deplasarea de la Beijing a unui număr foarte mare de
oameni de cultură români, ca și a grupului reprezentând Teatrul
Dramaturgilor Români a constituit un frumos succes și un eveniment care deschide căi promițătoare de colaborare în viitor.
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Interior auster, sărăcăcios, dar ordonat şi
curat. O sobă rudimentară din cărămidă,
un fotoliu desfundat, o masă, două
scaune simple de lemn, pat cazon, noptieră. Fundalul e dominat de rafturi improvizate din scânduri, pline cu cărţi şi
manuscrise. Pe perete, la îndemână,
atârnă spada de ofiţer. Alături, pe o poliţă,
vioara şi arcuşul. Pe pereţi, sunt agăţate
planşe cu schiţe geometrice. Pe masă,
printre cărţi şi file disparate de manuscris,
domină macheta avântată (în formă de
trompetă) a faimoasei pseudosfere.
SCeNa 1
Bolyai, Iulia
IULIA (aşezată în fotoliu, coase un petic pe
un veston vechi de ofiţer): Iarnă grea, domnu’
căpitan! (Pauză.) Sacul de cartofi s-o scumpit
cu zece creiţari!
BOLYAI (studiază o planşă geometrică,
întinsă pe masă): Iulia! Într-un spaţiu infinit,
zece creiţari nu înseamnă nimic!
IULIA (clătinând din cap): Domnu’căpitan!
Zece creiţari fac jumătate de sfanţ…
BOLYAI (privind-o pe deasupra ochelarilor):
Tu ştii că geometria studiază varietăţi diferenţiabile, finit şi infinit dimensionale?
IULIA: Ştiu, domnu’ căpitan! Mi-aţi mai
spus. Dar necazul e altul…
BOLYAI: Care?
IULIA: S-o scumpit şi varza…
BOLYAI: Ei, şi? Care-i problema? (Plimbă
degetul pe pseudosfera de pe masă). Suprafaţa
de referinţă determină o pseudosferă! E
răspunsul meu la parasfera lui Gauss! Înţelegi,
Iulia?
IULIA Înţeleg. (Coase, aproape plângând).
Dar de ce s-o scumpit aşa de mult boiaua de
ardei, domnu’ căpitan? Şi lemnele de foc? Şi
slănina? Asta nu înţeleg!
BOLYAI (râde): Pentru că orice număr prim,
de formă 4k+1 se poate descompune într-o
sumă de două pătrate! E clar?
IULIA: E clar! (Dezamăgită). Dar la prăvălie
nu e ca la geometrie, domnu’căpitan…
BOLYAI: Poftim?
IULIA: Samuel Băcanu’ o zis că nu ne mai
vinde nimic pe datorie…
BOLYAI (furios): Ce datorie? Datoria lui e
să vândă! Că pentru asta s-a făcut băcan! Aşa
să-i spui!
IULIA: Aşa i-am spus! Dar el o zis că e datoria noastră să-i plătim datoria…
BOLYAI: Fals! În acest caz, teorema reciprocă nu e valabilă! O să-i trimit o demonstraţie…
IULIA: Domnu’ căpitan! Băcanu’ aşteaptă
bani, nu demonstraţii…(Pauză). O zis că vine
să vă vorbească…
BOLYAI (râde): E un fraier! Nu pricepe că
lumea merge înainte, indiferent dacă e adevărată sau falsă axioma lui Euclid!

Dramaturgie
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(Ştiinţa spaţiului)
VAleriu butuleScu
PerSONaje
Bolyai - căpitan pensionar,
matematician, 57 ani,
Iulia – servitoare, vârstă medie
Samuel – băcan, vârsta a treia
Preotul – vârstă medie
Profesorul, vârsta a treia
Acţiunea se petrece la
Târgu Mureş, la sfârşitul lui
ianuarie 1860.

IULIA (mirată): A cui!?
BOLYAI: A lui Euclid!
IULIA: Nu-l cunosc! E din Târgu Mureş?
BOLYAI (râde): Un grec genial! A trăit acum
două mii de ani…
IULIA (curioasă): Unde?
BOLYAI: În Grecia…
IULIA: Am auzit că în Grecia măslinele sunt
tare ieftine! Şi alămâile…
BOLYAI (cu furie): Legume, fructe, mezeluri,
brânzeturi! Priveşte spaţiul absolut, Iulia!
Scoate capul din cratiţele tale!
IULIA (supusă): Iertaţi-mă, domnu’căpitan!
Sunt doar o servitoare…
BOLYAI (se ridică greu de la masă): Euclid
crede că…
IULIA (îl întrerupe, râzând): Ce să mai
creadă, săracul… Spuneaţi că o murit…
BOLYAI (indignat): Proasto! Oamenii de
talia lui nu mor niciodată…
IULIA: No, atunci să fie el sănătos!
BOLYAI: Euclid crede că există o singură
geometrie…
IULIA: Aşa o fi...

posibilă. Ele nu se exclud. Se completează.
Avea dreptate Gauss…
IULIA: Desigur…
BOLYAI (entuziasmat): La fel se întâmplă şi
cu religiile… Geometria însăşi e o religie…
Înţelegi, Iulia?
IULIA: (se ridică): Înţeleg...
BOLYAI (privind spre Iulia, peste ochelari):
Ce tot coşi acolo?
IULIA: Vă cârpesc oleacă vestonul de
ofiţer…
BOLYAI: Ce să fac cu vestonul? Sunt prea
bătrân să mai merg la război…
IULIA: E cam vechi! Dar altă haină mai
bună nu aveţi…
BOLYAI: Nu am nevoie! Important e că am
îmbrăcat geometria în haine noi…
IULIA (se ridică, privind îngrijorată hârtiile
de pe podea): E târziu! Trebuie să dau puţin cu
mătura. Vom avea oaspeţi…
BOLYAI: Oaspeţi? Ştii bine că la noi nu vine
nimeni…
IULIA (începe să măture): E sfârşit de lună,
domnu’ căpitan! Iar or să ne colinde creditorii…
BOLYAI (râde): Creditorii sunt oameni
credincioşi. De-a dreptul creduli. Ei încă mai
cred că-i voi plăti.
IULIA: Trebuie să vină şi domnu’ profesor
Krassai…
BOLYAI: Krassai? Acesta ce mai vrea?
IULIA: O lăsat vorbă la parohie… Vrea cărţi
pentru un muzeu… Poate cumpără de la noi
BOLYAI (hotărât): N-am cărţi de vânzare!
IULIA: Ne-ar prinde bine ceva bani… Azi
am gătit ultimii cartofi…
BOLYAI (nervos): Iulia! Mai bine crăp de
foame, decât să-mi vând cărţile!
IULIA: Domnu’căpitan…
BOLYAI (furios): Nu mi-e foame! Nu vreau
să mai mănânc! Sunt bătrân! Am mâncat
destul…
IULIA: Trebuie să-l primiţi pe domnu’ profesor. O fost prieten cu răposatul dumneavoastră tată…
BOLYAI (nervos): Şi ce obligaţii am eu faţă
de prietenii tatălui meu?
IULIA (oftează): Vai, domnu’căpitan!…
SCeNa 2

Bolyai se mişcă greu. Are probleme cu picioarele. Aşează pe podea mai multe planşe
geometrice şi file de manuscris, într-o anumită
ordine.
BOLYAI: Ba nu e aşa! Eu am imaginat o
geometrie nouă, Iulia. Una astrală. Proştii râd
şi strâmbă din nas. Pentru că, deocamdată,
geometria mea nu are aplicaţii. Nu te ajută să
măsori grădini! Cu ea nu poţi să calculezi volume de putini şi butoaie! (Tare). Dar geometria mea există!
IULIA (coase): Sigur că există…
BOLYAI (îngenunchează pe podea, aplecat
deasupra unei planşe): Coexistenţa mai multor
geometrii… aparent contradictorii… este

Bolyai, Iulia
În genunchi, Bolyai continuă să studieze
planşele, înşirate pe podea în jurul mesei. Iulia
mătură în planul îndepărtat al scenei. Linişte.
BOLYAI (tresare): Iulia! (Ascultă încordat).
Auzi acel clopot? (Pauză). Pentru mine bate…
IULIA (îşi duce palma la ureche): E doar vântul, domnu’căpitan…
BOLYAI: Ba e dangăt de clopot! Îl aud perfect. Dar nu ştiu exact de unde vine…
IULIA: Clopotul e glasul lui Dumnezeu.
BOLYAI: Să fie oare clopotul catedralei?
Sau poate e clopotul lui Gauss…

Dramaturgie
www.revistaneuma.ro
IULIA: Cine este Gauss, domnu’ căpitan?
Mereu îl pomeniţi…
BOLYAI (continuă să stea în genunchi):
Crezi în Dumnezeu şi nu-l cunoşti pe Gauss?!
IULIA (cu glas umil): Trebuie să fie un mare
om…
BOLYAI: Om e puţin spus! Gauss e Dumnezeul matematicilor!
IULIA: No, spune…
BOLYAI: Biserica lui e la Gottingen...
IULIA: L-aţi văzut vreodată?
BOLYAI: Nu! Cine sunt eu, să-l văd pe
Dumnezeu?
IULIA: Adevărat…
BOLYAI: Dar tata i-a trimis cartea mea de
geometrie!
IULIA: No, spune!
BOLYAI (ridică o carte): Tentamen! Apendix! Cartea aceasta are câteva idei dumnezeieşti! Doar un Dumnezeu le poate
pătrunde…
IULIA: Asta o fost demult?
BOLYAI: Acum un sfert de veac. (Pauză).
De-atunci, mă tot rog să-mi răspundă…
IULIA (tristă): Dumnezeu totdeauna
răspunde greu…
BOLYAI (râde): O să vezi că-mi va răspunde! Iulia! Într-o zi, în casa aceasta vei auzi
cum bate clopotul lui Gauss…
SCeNa 3
Bolyai, Iulia.
Bolyai stă pe podea, în genunchi, aplecat
atent asupra unei planşe geometrice. În jurul
său Iulia mătură, apropiindu-se treptat de
planşele geometrice.
BOLYAI (răstit): Noli turbare circulos
meos!
IULIA: (mătură): Turbare? (Pauză). Vai şi
amar! Anul trecut o turbat câinele măcelarului de peste drum… L-or omorât, săracul…
(Clatină din cap). Mare păcat! Era un căţel tare
frumos…
Iulia continuă să măture, tot mai aproape
de planşele şi manuscrisele de pe podea. Bolyai
se ridică, fixând-o pe Iulia cu o privire severă.
BOLYAI (tare): Nolite tangere meis putastis!
IULIA (fără să înţeleagă): … Dar măcelarul
şi-o luat alt câine…Unul şi mai frumos… E
tare rotofei… Bine hrănit… Câine de măcelar…
Iulia continuă să se apropie, măturând.
Bolyai smulge spada de pe perete şi fandează
elegant, îndreptând vârful armei către Iulia. Se
mişcă cu multă dexteritate. Problemele sale fizice au dispărut.
BOLYAI: Înapoi! Nu te atinge de dreptele
mele! En garde!

Iulia scoate un ţipăt şi fuge cu mătura,
ocupând o poziţie defensivă în spatele fotoliului. Bolyai face spre ea doi paşi de spadasin rafinat.
BOLYAI (serios): Nu ţipa, toanto! Duelul e
o artă! Ridică arma! Fandează uşor. Mâna
stângă sus! Echilibrează-ţi corpul! En garde!
JULIA (speriată, ridică mâna stângă sus, iar
cu dreapta ţine mătura în poziţie defensivă):
Liniştiţi-vă, domnu’căpitan! Vă rog frumos…
BOLYAI: Nu te văicări! Luptă! Un samurai
face minuni cu o coadă de mătură… (Fandează iar, elegant, atingând cu spada mătura).
En garde!
IULIA: Dar ce-am făcut?
BOLYAI: Te-ai apropiat prea mult de
dreptele mele! Deşi te-am prevenit, în greacă
şi latină!
IULIA: Domnu’ căpitan…
BOLYAI: Nolite tangere!
IULIA: Poftim?
BOLYAI: Noli turbare!
IULIA (speriată): O, Doamne! Cine o turbat?
BOLYAI (râde): Te crezi legionar roman?
Militar? Masă acefală de muşchi, strânsă bine
cu centura? Atunci ridică lancea!
IULIA: Vă rog!
BOLYAI: Crezi că eu sunt Arhimede
Neputinciosul? Un corp cufundat într-un
lichid, împins de jos în sus…Ha, ha, ha! En
garde!
IULIA: Vai de mine!…Opriţi-vă!…
BOLYAI: Te înşeli, femeie! Eu sunt un luptător! (Râde). En garde! Nu te las să calci pe
dreptele mele! Nu te las!
IULIA (privind spre podea): Care drepte?
Daţi-mi pace! Nu văd nimic…
BOLYAI (în transă): Ele nu sunt vizibile,
toanto! Dar există! Le poţi pipăi numai cu
gândul! Învaţă să vezi aprioric! Cu mintea, nu
cu ochii tăi de melc! Ieşi din ţarcul celor cinci
simţuri, dacă vrei să vezi nevăzutul…
IULIA (se uită în jur, încurcată): Care ţarc?
BOLYAI: Ograda obişnuinţei, reflectarea
senzorială…
IULIA: Să vă fac un ceai de tei? O să vă liniştească…
BOLYAI (aprins, cu sabia întinsă): Ia spune!
Se poate înlocui o axiomă cu propria ei negaţie?
IULIA (tremurând): Se poate!
BOLYAI: Sigur că se poate! Printre oameni, mereu se-nvârt neoameni…
IULIA (mecanic): Da…
BOLYAI (autoritar): Atunci, printr-un
punct exterior, câte paralele poţi duce la o
dreaptă dată?
IULIA (ridică privirea spre tavan):
Lăsaţi-mă să socotesc…
BOLYAI: Proasto! Dacă te uiţi în tavan, o
să răspunzi greşit!
IULIA: De ce?
BOLYAI: Pentru că tavanul e plat! Plat şi
banal! Ca toţi dascălii vremii!
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IULIA (derutată): Dar unde să mă uit?
BOLYAI (arătând spre pseudosferă): Aici! Ai
în faţa ta o pseudosferă! Adică un tavan generalizat…
IULIA (cu privirea fixată pe pseudosferă):
Păi…
BOLYAI (aspru, milităreşte): Câte paralele?
Hai, spune! Câte?
IULIA: Să mă gândesc…
BOLYAI (cu glas tunător, arătând cu degetul cele două asimptote concurente, de pe
pseudosferă): Câte?
IULIA (tremură speriată): Două, domnu’
căpitan…
BOLYAI: Cel puţin două!
IULIA: Cel puţin două...
BOLYAI: Adică două, sau mai multe…
IULIA (mecanic): Două, sau mai multe…
BOLYAI (încântat, pune spada în cui):
Bravo! Genial! Ai răspuns corect! Nu ca papagalii de la Societatea de Ştiinţe Matematice…
IULIA: Papagali?
BOLYAI: Mai grav! Savanţi, profesori doctori! Şi docenţi pe deasupra! Toţi se uită în
tavan şi răspund în cor: o paralelă! (Mai tare).
O singură paralelă! (Tare.) Una! (Cu glas tunător). Una şi numai una!
IULIA : De ce numai una?
BOLYAI: Pentru că aşa le dictează simţurile! Nesimţiţii!
IULIA (gândind profund): Păi, o singură
paralelă e prea puţin…
BOLYAI: Aşa e, Iulia…
IULIA: Adică, ce? De ce să nu fie mai
multe?
BOLYAI (calm): În concluzie, câte paralele
poţi trasa tu, Iulia? Cu mătura ta cea vitează?
IULIA (mecanic): Cel puţin două, domnu’
căpitan! Cel puţin două!
BOLYAI (zâmbind): De unde ştii?
IULIA (plânge uşor): De la dumneavoastră! Spuneţi asta în fiecare zi…
BOLYAI (calm): Iulia! Eu am creat, din
nimic, un univers! Ex nihilo! Aşa a procedat şi
Dumnezeu. .
IULIA (îşi face cruce): Lăudat fie numele
Său…
BOLYAI: Dar universul lui Dumnezeu e
palpabil, convingător. În linii mari, îl simte
orice prost. Al meu e subtil! Impredictibil!
Spaţiu absolut, într-o ştiinţă absolută a spaţiului! (Aprins). Pricepi, Iulia? Pricepi?
IULIA (plânge): Sigur că pricep…
BOLYAI (aspru): Minţi! Te prefaci numai!
Crezi că nu ştiu?
IULIA: De ce să mă prefac?
BOLYAI: Aşa! Pentru că eşti femeie!
IULIA (uşor revoltată): Mă credeţi atât de
proastă? De-atâţia ani îmi vorbiţi despre
dreptele astea blestemate! Am început să le
cunosc… Să le îndrăgesc! Să le înţeleg…
BOLYAI: În ce fel poţi tu să le înţelegi?
IULIA (cu voce gravă): Prin intuiţie!
BOLYAI: Tu crezi că intuiţia e praf de copt?
Drojdie, piper, scorţişoară?
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IULIA (aprinsă): Ştiu ce e intuiţia… Mi-aţi
mai spus…
Bolyai are un început de furie. O prinde pe
Iulia violent de braţ şi o trage spre planşa cu
suprafaţa hiperbolică.
BOLYAI (aspru): Intuiţia nu face doi bani!
Ca să înţelegi spaţiul absolut, trebuie să
suferi!
IULIA (speriată): Domnu căpitan!
BOLYAI (are un început de criză): Prin intuiţie descoperi nemijlocit adevărul… Pe bază
de experienţă şi cunoaştere… Fără raţionament logic preliminar…
IULIA: Domnu’ căpitan!
BOLYAI (o strânge puternic de braţ): Femeie! Ştiinţă înseamnă îndoială şi suferinţă…
IULIA: Vă rog…
BOLYAI (în transă): Vino! O să te îndop cu
geometrie, aşa cum îndopam gâştele la Viişoara! Vezi? Uită-te bine aici! (O împinge pe
Iulia spre planşa de pe perete, cu hiperboloidul
de rotaţie). Ştii tu ce minuni se întâmplă pe
această suprafaţă hiperbolică? Repetă după
mine! Hi-per-bo-li-că!
IULIA (speriată): Hi-per-be-li-că!
BOLYAI: Hiperbolică, am spus!
IULIA (tremurând): Hiperbolică!...
BOLYAI (aproape plângând): Iulia! Aici,
toată ştiinţa intuitivă o ia razna. Nu mai găseşti nicăieri două triunghiuri asemenea. (Cu
entuziasm). Pătratele dispar definitiv, femeie!
Nici un patrulater nu-şi mai permite luxul să
aibă patru unghiuri drepte… Şi ce e mai
grozav şi mai incredibil acum începe! Cu cât
triunghiurile sunt mai înalte, cu atât suma
unghiurilor lor este mai mică. Înţelegi, Iulia?
Înţelegi?
IULIA (tremurând): Înţeleg…
BOLYAI (plânge): Eu nu-l omor pe Euclid,
femeie! Îl generalizez! Încerc să-l scot din
lumea plată şi plafonată a planului său nenorocit. Pe el! Şi întreaga Omenire! E clar?
IULIA (plânge): Sigur că e clar…

SCeNa 4
Bolyai, Iulia
BOLYAI (relaxat brusc): Şi acum de ce
plângi?
IULIA (suspinând): Plâng… Să-mi mai
treacă necazul…
BOLYAI: Da! Lumea de azi se distrează
plângând…
IULIA : Plâng şi gata…
BOLYAI: Nu plângi! Faci demonstraţii?
IULIA (printre lacrimi): Ce demonstraţii?
BOLYAI: Pentru a şaptea oară vrei să-mi
demonstrezi că eşti femeie! Pleci de la ipoteza că sunt sentimental şi naiv! Verşi lacrimi
teoretice! Mă obligi să trag concluzia care îţi
convine! Şi teorema ta e gata! Quod erat
demonstrandum…
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IULIA: Plâng de supărare, domnu’ căpitan… Tare amărâtă o mai fost viaţa mea…
BOLYAI (oftează): Tu crezi că a mea a fost
mai dulce?
IULIA: Păi…
BOLYAI: Am fost copil precoce! La trei ani
ştiam să citesc! La treizeci, m-au pensionat…
IULIA (înseninată): No, spune…
BOLYAI: Am încercat să-mi trasez precis
drumul vieţii! Cu rigla, echerul şi compasul!
Dar nu s-a putut! A trebuit să mai scot şi
sabia…
IULIA (speriată): O, Doamne!
BOLYAI (tandru): Hai, Iulia! Zâmbeşte! Am
rămas singur! Doar eu, cu ştiinţa mea! Şi cu
tine…Toţi ceilalţi au fugit departe! Soţie,
copii, rude, cunoscuţi… Toţi mi-au întors
spatele!
IULIA: Adevărat…
BOLYAI: Lumea mă crede nebun! Poate
chiar sunt…(Pauză). Iulia! Tu ce crezi? Sunt
nebun?
IULIA: Nici vorbă! Sunteţi doar genial…
BOLYAI (resemnat): Numai tu mă înţelegi…Eşti singura fiinţă care mă suportă şi
mă aprobă. Zâmbeşte! Tu, rază de soare în
toamna mea târzie… Zâmbeşte!
IULIA (atinsă): Nu pot...
BOLYAI (imperativ): Zâmbeşte! (Iulia zâmbeşte forţat) Ei, vezi că poţi?
IULIA (cochetează): Unde aţi învăţat să
luptaţi aşa de frumos?
BOLYAI: Am fost militar, Iulia! Armata e o
şcoală a morţii. Am absolvit-o tocmai la
Viena! Acolo se pregătesc cocoşi de luptă…
IULIA: Cocoşi?
BOLYAI: Da. Militarii sunt nişte cocoşi
bine pregătiţi… Gata mereu să sară la bătaie…
IULIA (zâmbind): E adevărat că aţi câştigat zece dueluri într-o zi? Aşa vorbeşte
lumea…
BOLYAI: Bârfe! Într-o zi am câştigat treisprezece dueluri!
IULIA: E adevărat că unui camarad i-aţi
tăiat o ureche?
BOLYAI: Bârfe! (Râde). I-am ciupit puţin lui
Miklos urechea stângă! Omul acela oricum
era într-o ureche! Un accident uşor… Noi
luptam din plictiseală, Iulia! Asta fac militarii,
pe timp de pace. Luptă din plăcere. Când e
război, lucrurile se schimbă! Atunci un bun
soldat omoară din plăcere…
IULIA: No, spune…
BOLYAI: Când e pace, cu militarii nu poţi
face altceva decât să bei! Şi să te baţi! Şi să
vorbeşti despre cai, arme şi femei! (Pauză).
Când le spuneam despre spaţiul absolut, îi
pufnea râsul! (Tare.) Geometria mea nu e
pentru minţi cazone! Nenorocirea e că nici
civilii nu mă înţeleg…
IULIA: Adevărat.
BOLYAI: Cine pierdea un duel cu mine,
pentru împăcare, trebuia să asculte glasul
viorii mele…(Prinde vioara). Aşa voi face şi cu
tine…

IULIA (încântată): Îmi veţi cânta la vioară?
BOLYAI (acordând instrumentul): E normal! Ai pierdut lupta… Fără drept de apel…
Ca pedeapsă, îţi voi administra o sonată de
Bach!
IULIA: L-am cunoscut pe Bach Baci, fie
iertat! Avea o cizmărie, pe strada mare… Om
tare cumsecade…
BOLYAI (râde): Eu vorbesc de Johann Sebastian Bach!
IULIA: Pe acela nu-l cunosc.
BOLYAI: N-ai auzit de el? Kaiserul muzicii
clasice!
IULIA: E din Târgu Mureş?
BOLYAI: Iulia! Kaiserii trăiesc în Germania!
IULIA (cosând la veston): No, spune…
Bolyai intrepretează cu virtuozitate un
fragment din sonata Ciaconna. E tot mai absorbit de muzica sa. Iulia îi urmăreşte mişcările.
Ascultă binevoitoare, dar fără entuziasm. Continuă să lucreze. Cască. În mod clar, muzica
aceasta o depăşeşte. Iulia începe să moţăie.
Aţipeşte.
BOLYAI (execută în mod repetat, scurte
arpegii din Ciaconna): Bach e fenomenal! Ce
mesaj! Şi câtă forţă de expresie… Ce mai
arpegii! Geniul său erupe armonic! Îţi place,
Iulia?
Iulia doarme discret în scaun. Nu răspunde.
BOLYAI (observă că Iulia doarme. Râde.):
Ah! Iată pentru cine suspină muzele lui
Bach… Iulia! (Iulia nu răspunde).
BOLYAI (tare): Iulia! (Iulia nu răspunde).
BOLYAI (către sine): Ar trebui să o înţeleg… E obosită… Toată ziua aleargă…
Rudele mele o insultă! Creditorii mei o hăituiesc peste tot! Dar ei nu-i pasă! Spală, mătură,
găteşte…Ba mai şi întreţine savante conversaţii…E un suflet bun… Şi e cea mai doctă
dintre servitoare…Ce m-aş face eu fără ea?
(Tandru, delicat). Iulia… (Iulia nu răspunde).
BOLYAI (îşi pierde răbdarea): Iulia! (Iulia
continuă să doarmă în scaun).
BOLYAI (tare): Iulia! (Iulia nu răspunde).
Da? Prin urmare aşa stau lucrurile! Nu ne
place Bach? (Pauză). Prea bine! Lasă că ştiu
eu cum să te trezesc…
Bolyai acordează vioara. Cântă, cu maximă vivacitate, un început de dans ardelenesc,
în ritm de ceardaş. Iulia tresare. Bolyai cântă tot
mai avântat. Iulia e veselă. Se ridică şi începe
să se învârtă în ritmul muzicii. Dansează tot
mai repede.
BOLYAI: Aşa, Iulia! Alegretto! Molto vivace! Molto vivace!
Iulia prinde mătura. Dansează cu ea, ca şi
cum ar fi partenerul ei. Se învârte ameţitor.
Când dansul atinge punctul culminant, se aud
bătăi energice în uşă. Muzica şi dansul se termină subit. Bolyai şi Iulia încremenesc.
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Lumea teatrală românească a fost și rămâne profund îndurerată la dispariția prematură a lui Alexandru Darie, regizor
premiat adesea în ţară și în străinătate, invitat să monteze pe
cele mai mari scene de teatru ale lumii, din Italia, Belgia, Marea
Britanie, până în Japonia, prieten al marelui regizor Georgio
Strehler, profesor pentru generaţii de tineri regizori, iubitor al
dramaturgiei lui William Shakespeare.
Alexandru Darie, născut la 15 iunie 1959, într-o familie de
artişti: Iurie Darie şi Consuela Roşu, actori la Teatrul de Comedie. A absolvit Academia de Teatru şi Film - Facultatea de Regie
de Teatru, Film şi Televiziune, în 1983. Din 2006 şi până în
prezent a fost director al Teatrului Lucia Sturdza-Bulandra din
Bucureşti. Între 2006 şi 2011 a fost preşedinte al Uniunii
Teatrelor din Europa.
Şi-a petrecut viaţa în teatru de la vârsta de 3 ani. De la 14 ani
şi-a dorit să fie regizor. A fost asistentul lui Dinu Cernescu. A
debutat ca asistent de regie la Teatrul
de Stat din Oradea în 1984. Între 1987
şi 1992 a fost asistent regizor artistic la
Teatrul de Comedie din Bucureşti. Din
1992 până în 2002 a fost regizor artistic la Teatrul Bulandra din Bucureşti.
În studenție a regizat spectacolul
Paracliserul, de Marin Sorescu, pentru
care i s-a acordat Marele Premiu pentru cea mai bună producție la Festivalul International al școlilor de Teatru
Jacques Lecoq, Riccione, Italia, 1981.
După terminarea facultății a lucrat la
Teatrul de Stat din Oradea. Printre producțiile realizate în
această perioadă se numără: Săptămâna luminată, de Mihail
Săulescu, 1984; Jolly-Joker, de Tudor Popescu, 1985 (spectacolul a fost interzis un an mai târziu, iar numele său nu a mai
apărut în presă timp de un an); Amadeus, de Peter Shaffer,
1986, nominalizat pentru cea mai bună producție a anului
1986, premiat de ATM; Zece hohote de râs, de Tudor Popescu,
1987, spectacol cenzurat de patru ori. A continuat să colaboreze și cu alte teatre. În 1985 a regizat la Teatrul Tineretului
din Piatra Neamț R.U.R., de Karel Capek - premiile pentru cea
mai buna producție și cel mai bun regizor la Festivalul Tineretului de la Piatra Neamț, 1985.
Montarea spectacolului Visul unei nopţi de vară (1991), la
Teatrul de Comedie, considerat de ziarul The Guardian cea mai
bună montare după montare semnată de Peter Brook, l-a
propulsat în galeria marilor regizori de teatru internaţionali.
Spectacolul a fost recompensat cu premiile pentru„cel mai bun
regizor”şi„cele mai bune costume”la prima ediţie a Festivalului Naţional de Teatru „I.L. Caragiale“. În 1992, a fost invitat de
Oxford Stage Company să regizeze Mult zgomot pentru nimic,
de William Shakespeare, BBC apreciind montarea drept un
„eveniment al stagiunii’“. A mai regizat în Statele Unite, la Performing Arts Centre, New-York Mizantropul, de Molière şi Cabala bigoţilor, de Mihail Bulgakov. Poveste de iarnă, de William
Shakespeare, montat la Teatrul Bulandra în 1994 a fost nominalizat de cinci ori la Gala UNITER 1995 la categoriile„cea mai
bună regie”, „cel mai bun spectacol”, „cel mai bun actor”, „cea
mai bună actriţă” şi „cea mai bună scenografie”. A fost, de
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asemenea, distins de Asociaţia Internaţională a Criticilor de
Teatru cu premiile pentru „cel mai bun spectacol al anului” şi
„cel mai bun actor în rol principal”. Trei surori, de Anton Cehov,
producţie 1995 a Teatrului Bulandra, a fost recompensat cu
premiul pentru cel mai bun regizor al anului la Gala UNITER
1996, precum şi cu premiul pentru„cea mai bună regie”, acordat de Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru.
În 1998, a montat, la Teatrul Nottara, o temerară punere în
scenă a piesei Viforul, o piesă istorică de Barbu Delavrancea
considerată de mulți depășită. Însă viziunea lui regizorală a
convins, ca și interpretarea de înaltă ținută a protagonistului
Stelian Nistor. În 1999 a regizat la Teatrul de Comedie Iluzia
comică, de Pierre Corneille, traducere în versuri de Horia Gârbea, muzică de Adrian Enescu, cu care a obținut numeroase
premii, printre care și premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol al stagiunii.
Între spectacolele montate în
străinătate, Alexandru Darie a lucrat:
Şarpele, de Horia Gârbea (1990,
Royal Court Theatre, Londra), Mizantropul, de Molière (1991, Performing Arts Centre, New York,
SUA), Mult zgomot pentru nimic, de
William Shakespeare (1992, Oxford
Stage Company, Marea Britanie),
Equus, de Peter Shäffer (1993, Kammerspiele Im E-Werk, Freiburg im
Breisgau, Germania; nominalizat de
către Stuttgarter Zeitung la Premiul
pentru cel mai bun spectacol alternativ), Marat-Sade, de Peter
Weiss (1994, Kammerspiele Im E-Werk, Freiburg im Breisgau,
Germania), Regele Lear, de William Shakespeare (1995, Mechels
Miniatuur Teater, Mechelen, Belgia), Omul bun din Sîciuan, de
Bertolt Brecht (1996, Ginza Saison Theatre, Tokyo, Japonia),
Macbeth, de William Shakespeare (1997, Teatrul Kinokunya,
Tokyo, Japonia).
Alexandru Darie a regizat şi show-uri de modă - live şi la
televiziune - şi evenimentul stradal Anul 2000 Millenium Angel
care a avut peste 200.000 de spectatori în Piaţa Revoluţiei din
Bucureşti, fiind transmis în direct de Millenium Television. A
semnat regia pentru concerte rock. A regizat spectacolele de
operă.
În 2018, Alexandru Darie a realizat ultimul său spectacol,
Coriolanus, de William Shakespeare, cu o distribuţie de 70 de
actori. Spectacolul a avut premiera oficială în Festivalul
Naţional de Teatru, la Sala„Toma Caragiu“, a Teatrului Bulandra.
Pentru acest spectacol, Ducu Darie a fost nominalizat la Gala
Premiilor UNITER 2019 la categoria„cea mai bună regie”.
A fost recompensat pentru merite artistice deosebite, devenind Cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor, distincţie acordată de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, a primit
Ordinul Steaua Solidarităţii Italiene în grad de Cavaler şi Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer.
Prin dispariția lui Alexandru Darie, creator de geniu, un
reper al teatrului ultimelor decenii, cultura română suferă o
grea și ireparabilă pierdere.
III
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„Liviu REBREANU – echivalentul
pentru România a lui Balzac,
Zola şi Maupassant la un loc”
Jean-Louis Courriol:

O viziune asupra raporturilor dintre Franţa şi România,
Metropole (Métropoles) de Liviu Rebreanu, 1928, traducere needitată.

(St. Andrews. Conferinţă despre România, în timpul vizitei
preşedintelui Iliescu la Universitatea din St. Andrew din Scoţia)
Că relaţiile dintre Franţa şi România ridică unele probleme, ca
să nu spunem, cu un cuvânt oribil de jurnalist francez, că ne „interpelează”, acest colocviu atât de strălucit organizat de către departamentul de Franceză a Universităţii St. Andrews, cu amicala
devoţiune a profesorului Gavin BOWD, o dovedeşte deplin prin însăşi existenţa sa.
Că ar fi într-adevăr o universitate de mare renume – cred că am
auzit spunându-se că suntem aici în Oxfordul scoţian! –, o universitate
scoţiană care propune unor cercetători români şi francezi să dezbată
legăturile între Franţa şi România, şi aceasta în toate planurile culturii
în sensul larg al cuvântului, iată o situaţie paradoxală şi simptomatică!
Asta înseamnă, pur şi simplu, că Franţa nu se interesează câtuşi de
puţin de relaţiile sale cu România şi lucrul este confirmat într-un mod
patent de însăşi starea acestor relaţii în trecut, ca şi în prezent.
Ca să o spunem şi altfel, relaţiile franco-române au fost totdeauna,
mai mult sau mai puţin în sens unic şi ne imaginăm cu uşurinţă care
era, care este încă, vai!, acest sens. Ca să-l formulăm încă şi altfel, - cu
un understatement al cărui secret prietenii noştri britanici îl deţin există o anumită inechitate, un oarecare dezechilibru în aceste raporturi.
Asta e limpede în domeniul literaturii şi al traducerii: proporţia
operelor de valoare traduse din română în franceză este infimă. În alt
sens, din franceză în română, toate capodoperele creaţiei literare
franţuzeşti, din toate timpurile, plus un număr deloc neglijabil de producţii cu siguranţă mai puţin recomandabile, dintre care unele – ne
gândim la opera de traducere a lui Romulus Vulpescu care cuprinde,
între altele, Charles d’Orléans, Rabelais, Jarry etc. – sunt adevărate
reuşite.
Dar, de asemenea, trebuie subliniat cu tărie aici – pentru că este
vorba de o trăsătură profund românească – că această francofilie,
uneori şi această francofonie românească nu se limitează niciodată
la simpla elită cultivată a populaţiei. E limpede pentru cine cunoaşte
bine România, că în populaţia cea mai simplă aceste sentimente, în
privinţa Franţei, au pătruns profund şi au rămas vii până în evul mediu
stalinist şi comunist al anilor 47 până în 89. Nu vreau să aduc probă în
acest sens decât admirabila rezistenţă pasivă şi activă a socrilor mei
care au ştiut să opună intimidărilor grosolane şi poliţieneşti ale autorităţilor, determinarea lor, să facă în aşa fel ca noi să putem, soţia
mea şi cu mine, să ne căsătorim după doi ani şi jumătate de luptă împotriva interdicţiilor birocratice ale unui alt timp. Aveau convingerea
că o alianţă cu un francez nu poate fi refuzată de români. Permiteţi-mi
să le aduc aici un omagiu postum bimemeritat pentru că asta spune
mult despre profunzimea relaţiilor franco-române.

Aşa stând lucrurile, am fi putut crede că revoluţia de la 1989,
graţie mediatizării prin care francezii au înţeles că românii erau un
popor de limbă latină şi vorbeau franceza, ar fi schimbat perspectiva
şi ar fi deschis calea unui interes legitim. Gravă iluzie! O dată trecută
scurta euforie a unei revoluţii televizate, românii recădeau în uitarea
mediatică, apoi în calomnia jurnalistică alimentată de o oarecare
emigraţie acrită şi deseori mărginită care le-a făcut o imagine detestabilă pe baza unei bârfe îndoielnice şi de resentimente mai puţin
mărturisite. Cât despre editorii francezi, după ce au urmat la scurt
timp, în charter, politicieni interesaţi de altceva decât România însăşi,
se mulţumiră să continue publicarea unor noi dizidenţi – de acum
liberi să meargă şi să vină din România, dar nu mai puţin porniţi să
denunţe un neo-comunism invizibil – cum crezuseră inteligent vreme
de 50 de ani să despartă literatura română tradusă de cea a celor care
au fugit din România şi pretindeau că cei care au rămas acolo erau
colaboratori ai sistemului şi scriitori de valoare îndoielnică.
Pe scurt, inechitatea şi inegalitatea raporturilor franco-române nu
au fost deloc atenuate de măreaţa Revoluţie de la 1989. Insistăm
asupra acestui cuvânt, Revoluţie, pentru că suntem aici într-o universitate prestigioasă, deci în prezenţa unor oameni care ştiu ce înseamnă cuvintele şi le respectă. Dacă, precum aceşti emigranţi
români bolnavi de respectabilitate occidentală, au pretins vreme de
cinci sau şase ani după 1989, nu a fost Revoluţie în România, atunci
înseamnă că nu mai au sens cuvintele şi că înlocuirea unui regim de
origine străină, contrar principiilor celor mai elementare ale democraţiei, bazată pe ukazuri ale unei ideologii odioase şi criminale care
a căutat vreme de 50 de ani să distrugă o memorie colectivă, o istorie şi o limbă în profitul unui imperialism retardatar, substituindu-i un
sistem respectuos de libertăţi fundamentale şi pluralism politic nu
înseamnă să revoluţionezi această ţară, atunci se înţelege rău ce ar
vrea să spună cuvântul Revoluţie. Este adevărat, să nu uităm, că în
celălalt sens, s-a vorbit, fără glumă, de revoluţii de velur în Cehoslovacia şi Ungaria şi că ceea ce fusese refuzat României, unde sângele
nevinovaţilor şi al tiranilor a curs, a fost cu generozitate atribuit – cu
dolarii ulteriori – acestor ţări care au avut norocul unei reforme fără
victime. Ce cale iau atunci cuvintele?
Ar trebui să reţinem aceste câteva opinii de bun simţ pentru a
sublinia, pe de o parte, valoarea acestui colocviu în Scoţia şi, pe de
altă parte, a aminti că Franţa nu acordă mereu României interesul pe
care ea îl merită, fie asta şi pentru simplul fapt că ea consideră Franţa
ca modelul său în toate cele. Lucrul este regretabil pentru România,
dar nu este mai puţin regretabil pentru Franţa, care se lipseşte, astfel,
de un aliat sigur şi devotat într-o zonă strategică.
Toate acestea, pentru a cunoaşte mai bine pe unul dintre marii
creatori români din acest secol, scriitorul şi romancierul Liviu
REBREANU, echivalentul pentru România a lui Balzac, Zola şi
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Maupassant la un loc, - simbol al sincretismului cultural eminamente
tolerant al României, pentru că el îşi scrisese primele opere în maghiară! - din opera căruia am ales să vă prezentăm unul dintre textele
încă aproape necunoscute românilor de azi, pentru că el a fost victima cenzurii comuniste după 1945 şi a indiferenţei temătoare a editorilor totuşi liberi după Revoluţie. Cu alte cuvinte, vom vorbi de o operă
intitulată Metropole (Métropoles), de negăsit azi în România şi care este
jurnalul de călătorie comentat al autorului în trei capitale europene,
Berlin, Roma şi Paris la finele anilor 20 şi începutul anilor ‘30.
Din nefericire, este încă indispensabil în aceşti ultimi ani ai Mileniului al Doilea al erei noastre, să îl prezentăm pe Liviu REBREANU.
Trebuie într-adevăr să se spună, pentru a-i măsura importanţa, că
acest scriitor este Fondatorul Romanului Românesc modern, că Ion
(1920), primul său roman, este prima capodoperă romanescă contemporană pentru România, astfel spus, primul adevărat roman
românesc. Astfel încât vom analiza aici, dând cuvântul cu generozitate
textelor şi deci lui Liviu REBREANU însuşi, viziunii care şi-o face despre
Franţa nu un mic autor secundar de genul acelora care au crezut că
le-a bătut ceasul ca să spună adevărul despre lume şi despre România în 1990, ci o conştiinţă creatoare de primă mărime şi care, în plus,
este un om şi un cetăţean român deasupra oricăror suspiciuni, care a
ştiut să păstreze în viaţa sa de simplu muritor obiectivitatea pe care
şi-a luat-o ideal în artă.
Departe de noi să pretindem că felul său de a vedea Franţa în raport cu România, într-o epocă bine determinată, sfârşitul anilor 20 şi
începutul anilor 30, să fie modelul ideal al al relaţiilor cu Franţa. Este,
totodată, mai puţin decât atât şi mai mult: mai puţin, pentru că este
vorba de o poziţie personală, chiar dacă nutreşte în inima sa elementele esenţiale ale atitudinii generale ale românilor faţă de Franţa;
mai mult decât atât pentru că ea este cea a unui creator care şi-a marcat epoca şi a marcat literatura română cu repere inevitabile, cum se
spune, astăzi: şase mari romane ca Ion, Pădurea spânzuraţilor (1922)
(La forêt des pendus), Adam şi Eva (Adam et Eve), 1925, Ciuleandra
(Madalina), 1927, Răscoala (La Révolte), 1932, Gorila (La bête immonde),
1938, Amândoi (Deux d’un coup), 1940. Şi toate acestea ca să nu mai
vorbim despre nuvelele începuturilor sale cărora abia a început să li
se măsoare valoarea, despre teatrul său şi despre Jurnal. Pe scurt, dacă
poezia românească este de neconceput fără Eminescu, proza este şi
ea de neconceput fără Rebreanu.
Metropole (Métropoles), căruia îi vom explora al treilea mare capitol, cel mai lung, dedicat, în final de volum, Parisului, este un jurnal de
călătorie unde Rebreanu spune, într-o prefaţă foarte instructivă şi
corectă, că relatează mai puţin un periplu în spaţiu decât în suflet, am
spune azi în mentalitate, obiceiurile celor trei popoare, german, italian
şi francez. Cităm:„Războiul, împreună cu atâtea alte vestigii ale trecutului, a sfărâmat şi exotismul romantic. A creat, în loc, alt exotism,
diametral opus celui vechi din care n-a păstrat decât setea după necunoscut. Noul exotism ridică tocmai pe omul de azi în vâltoarea curiozităţii, viaţa omului, suferinţa, bucuria, năzuinţele, în sfârşit sufletul
lui. Pretutindeni arde râvna de-a cunoaşte pe vecinul apropiat sau depărtat, barbar sau ultracivilizat. Pe ruinele materiale şi morale ale celei
mai formidabile zdruncinări, omul caută să-şi găsească un nou echilibru sufletesc, să aşeze temeliile unei noi lumi.” Şi ceva mai departe:
„Pentru acest exotism nou toate ţările oferă material din belşug, căci
războiul pe toate le-a exotizat. Între sufletul omului dinainte de război
şi cel de acuma e o prăpastie cu prea puţine punţi de legătură.
Războiul nu numai a prăbuşit multiseculare aşezăminte, nu a mutat
doar graniţele între ţări şi neamuri, ci, mai cu seamă, a pus graniţă
între două lumi. N-a izbucnit revoluţia mondială cea mai scontată, îndemnată şi încercată de revoluţionarii profesionişti, revoluţia care să
continue opera de ruină şi de sânge a războiului până la nimicirea civilizaţiei, dar în schimb o revoluţie mare s-a produs în sufletele oamenilor. Acolo s-au sfărâmat toţi idolii lumii de ieri şi dintre
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dărâmăturile lor caută să răsară îndreptarul vieţii de mâine. Sufletul
rămas fără o călăuză sigură se zbuciumă pretutindeni să-şi lămurească
noi drumuri spre ţinte noi.”
Suntem, astfel, fixaţi la înălţimea afirmaţiilor lui Liviu Rebreanu.
Nu e vorba câtuşi de puţin de pitoresc, chiar dacă nu refuză niciodată
să descrie pentru cititorii săi frumuseţile turistice ale Elveţiei sau ruinele magnifice ale Italiei. Există, în acest jurnal, o căutare de modele
de viaţă individuală şi colectivă. Trebuie să cităm aici sfârşitul prefeţei:
„Însemnările acestea n-au fost scrise cu gândul să înlocuiască manualele de călătorie, nici să stârnească pasiunea călătoriei, nici să descopere lucruri necunoscute în cele trei capitale europene. Sunt simple
aspecte care, împreună cu multă bunăvoinţă, ar putea rezuma, prin
întâmplări mărunte, zvârcolirile mari ale sufletului omenesc într-un
anume moment şi numai pentru acel moment.”
Liviu REBREANU este în căutarea punctelor de reper în Occident.
Franţa va fi, ea care ocupă în mod simbolic ultimul loc în călătorie,
modelul de înţeles şi de imitat cu inteligenţă, fără a-l plagia, fără a-şi
face iluzii în legătură cu diferenţele fundamentale care există între
cele două popoare, conform şi titlului unuia dintre capitole (Original
şi caricatură).
Diferitele capitole ale jurnalului sunt etapele spirituale ale acestei
căutări: Franţa este un model estetic – moda, frumuseţea feminină şi
artistică (Original şi caricatură), un model cultural (Cetatea cărţii), politeţe şi umanitarism (Cultul copiilor), un model politic (Democraţia internaţională), organizare civilă şi democratică (Parlamentarism,
dictatură sau altceva), cultul eroilor şi marii scriitori (Mormântul lui
Balzac), un model pentru integrarea culturilor şi raselor omeneşti
(Cosmopolis).
Chiar şi aspectele frivole, precum cele care sunt descrise cu umor
în capitolul Ça c’est Paris! Se întorc până la urmă în favoarea Franţei,
pentru că Joséphine Baker, Mistinguett şi alte bagatele de teapa asta
sunt de fapt făcaturile unor grosieri şmecheraşi din străinătate.
Viziunea lui Liviu REBREANU este deci cea care se aşteaptă de la
un român, plin de veneraţie rezonabilă şi de o voinţă de a se inspira
fără servilism din ceea ce există mai bun în Franţa şi în francezi. Chiar
dacă „primii francezi” îl dezamăgesc prin laxismul educativ, avea să
întâlnească pe culoarul trenului două exemplare perfecte ale eleganţei, toleranţei rezonabile şi discreţiei, care sunt în ochii săi trăsăturile fundamentale ale sufletului francez.
Să dăm, aşadar, cuvântul lui Liviu REBREANU, să îl urmăm în
această explorare lucidă a sufletului francez, la lumina căruia analizează şi sufletul românesc.
Citate din Métropolis în traducerea stabilită de noi în 1995, rămasă
inedită din raţiuni groteşti, în mod special pentru un capitol plin de
umor despre o recepţie dată de Mussolini la Pen-Clubul din care făcea
parte şi Rebreanu!
Notă: Versiunea franceză a volumului Metropole a fost publicată ulterior susţinerii conferinţei din Scoţia. J.-L. Courriol a tradus în franceză
şi publicat numeroase volume din opera lui Liviu Rebreanu. Ele sunt, în
ordine cronologică, următoarele: Madalina (Ciuleandra, Ed. Jacqueline
Chambon, 1991); Amândoi (Deux d’un coup, Ed.Noir sur Blanc, LausanneParis1995); Gorila (La bête immonde, coeditare -Ed. Canevas, Genève +
Fundatia Culturala Româna -A.Buzura, 1995 ;) Metropole (Métropoles, Ed.
Paralela 45); Pădurea Spânzuratilor (La forêt des Pendus, Ed. Zoé, Genève,
2006), Iţic Strul dezertor (Itsic Shtrul déserteur, in Nouvelles de la Grande
Guerre, Ed.Zoé, Genève, 2004); Adam şi Eva (Adam et Eve), 2016; ION,
(ION, ed. Non Lieu, Paris, 2018). Lor li se adaugă multe alte traduceri din
scriitorii români clasici şi contemporani.

(traducerea realizată de Andrei MoldoVAn
a fost revăzută de JeAn-louiS courriol)
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HoriA GârbeA
enea Ionel (Ion Câniceanu) a
fost cel mai mare dintre frații
bunicei mele paterne. Au fost
nouă frați și surori dintre care
au ajuns la maturitate șapte, patru băieți și
trei fete. I-am cunoscut pe toți, au fost relativ longevivi. S-au născut toți la Tîrgu-Jiu,
între 1895 și 1914, și au supraviețuit pînă în
anii 1970-1980. Ionel, cel mai mare, născut
în 1895 s-a și stins primul, în 1973, așadar la
aproximativ 78 de ani. Tot cam atît a trăit și
bunica mea, Silvia (1901-1979). Sora cea
mai mică și penultima dintre copii, Nicolița,
supranumită Bombonica sau Bobo, a trăit
cel mai mult (1910-1994). Ea a fost cea care
ne-a crescut cu multă grijă pe fratele meu
și pe mine în copilăria noastră.
Revenind la Nenea Ionel Câlniceanu, el
era apreciat în familie drept unul dintre cei
mai inteligenți dintre frații și cumnații
acestui clan numeros, oarecum la paritate
cu bunicul meu, generalul Titus Gârbea,
care-i era cumnat. A făcut studii de inginerie în Italia, mai ales la Bologna. S-a
dovedit foarte capabil și ingenios. A ajuns
și primar al orașului Târgu-Jiu în 1940,
vreme de doi ani, i-am văzut portretul,
așezat azi în sala de consiliu, în rîndul celor
ce au administrat orașul. Avea pe-atunci,
așadar, 45-46 de ani. Venirea comunismului și confiscarea moșiei familiei l-au lovit
în 1949, ca pe toți ceilalți, la o vîrstă la care
putea încă să facă multe. Eu l-am prins
doar ca pensionar.
Locuia aproape de familia mea și ne
vizita adesea, practic zilnic. Un motiv era că
nu avea televizor și venea la noi să vadă
meciuri de fotbal și filme și să discute cu
rudele apropiate care locuiau la noi: bunicii
mei, sora lui, Bombonica, și verișoara lor
Tante (Tanti) Marie. Dintre toți, Nenea Ionel
și Tanti Marie aveau ura cea mai pregnantă
și mai vocală pe comuniști. Nu că restul i-ar
fi iubit! Sperau încă o schimbare de regim.
Dintre ei, bunicul meu și Bombonica au
apucat să vadă ceea ce speraseră, dar nu
credeau că vor prinde: prăbușirea regimului
roșu.
Nenea Ionel discuta și chestiuni tehnice
cu tatăl meu și fratele tatălui meu, ingineri și
ei. Pe mine, cel mai mare dintre nepoți, mă
lua adesea la film, la matinee, la vechiul ci nema Miorița, azi Europa. Sau la Aurora și
Arta, aflate și ele pe aproape. În toate,
politică, filme, sport, comentariile lui erau
sceptice, paradoxale, cu umor sec.

N
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Ionel Câlniceanu,
primul din dreapta,
alături de fratele lui,
Vintilă,
surorile lor Silvia
(bunica mea) și Aneta
și soția lui Iuliana,
în 1936.

Stătea pe bulevardul Republicii (azi
revenit la denumirea Pache Protopopescu),
aproape de rondul cu parc în care se afla
statuia primarului Pache, înlocuită, tot de
regimul comunist, cu o arteziană. Casa lui
era o vilă interbelică avînd aspect de cetate,
cu un calcio vecchio cu mare relief. Avea un
mare motan negru pe numele lui bizar Șandrămuțu. Dar nu stătea mult pe-acasă, mai
des venea la noi, totdeauna singur. Soția lui,
Iuliana născută Locusteanu, era o persoană
ciudată, excentrică. Între soți nu exista aparent afecțiune sau măcar apropiere. Nenea
Ionel mînca singur la cîte un birt, pe-atunci
erau foarte proaste, firește. Iuliana ținea
regimuri sofisticate, era vegetariană, oricum
nu gătea și n-avea grija casei. Viața lor se
desfășura separat. Ea nu venea la noi. Doar
mătușa mea, uneori însoțită de mine, o
vizita. Nenea Ionel rămînea uneori la masă
la noi, cert de sărbători, cînd era negreșit invitat, dar venea tot singur.
Despre Nenea Ionel și soția sa circulau
legende de familie. Azi aș spune că erau un
cuplu cu totul nepotrivit. El - intelegent,
ironic, cu umor casant. Era un bărbat înalt și
masiv, cu o figură vag arogantă. Ea, sensibil
mai tînără, a murit înaintea soțului ei în
1973 la vreo 65 de ani, era atrasă de insolit,
paradoxală, „artistă”, superficială. Înainte de
război, cînd moșia de la Bengești era paradisul familiei, Iuliana se ducea să facă plajă
în zăvoi, pe malul Gilortului, azi un fapt normal, pe-atunci privit ca o bizarerie. Deseori
ceilalți îi pierdeau urma și se îngrijorau.
Soțul ei, ca să o determine să nu mai dispară
și să hălăduiască pe acolo i–a pus odată un
șarpe de apă, care se găsesc și azi din belșug
pe-acolo, în cadă. Cînd ea a țipat oripilată,
el i-a atras atenția că nu e cazul: e doar un
prieten de-al ei, din zăvoi, care a venit s-o
viziteze!
E clar că Iuliana nu era o soție iubitoare
și nu avea viață comună cu Nenea Ionel.

Singurul lucru care-i asemăna era că amîndoi aveau ochi foarte frumoși, albaștri. În
mod sigur, Iuliana fusese o femeie frumoasă. Cînd mi-o amintesc eu, avea deci
peste 55 de ani, ținea regim pentru siluetă,
folosea rețete (naturiste, am zice acum)
pentru ten și pielea corpului, își storcea
lămîie în ochi ca să-i vitaminizeze. Ce ironii
va fi suportat de la soțul ei, nu pot ști. Cert e
că ea îl neglija total. A murit din păcate
tragic, într-un accident de mașină, traversînd aiurea bulevardul Pache, prin loc nemarcat, de la Biserica Grecească spre
locuința ei.
La cinema și TV, Nenea Ionel prefera
westernurile, ca și tatăl meu și ca mine, sau
filmele de aventuri și polițiste. Disprețuia
filmele romantice „cu amor și candreală” –
zicea. I-a plăcut foarte mult filmul „Aeroportul” (1970) cu Dean Martin și Burt Lancaster.
Zicea între altele că Burt Lancaster, comandantul aeroportului, avea o cravată grozavă
și s-a dus de trei ori la acest film „numai ca să
văd cravata ăluia”.
În materie de tehnică, Nene Ionel era
autorul multor invenții și inovații în special
în termotehnică. Unele brevetate, altele refuzate. Refuzurile erau privite cu ironie.
Maxima sa preferată era: „băiețaș, nu-ți
pierde vremea cu proștii”. La proști le mai
spunea, oltenește, „nărozi”. Teoria lui, perfect valabilă, era că un nărod nu poate fi
adus la un coeficient de inteligență superior. În acest sens, orice încercare era sortită
eșecului și, deci, o pierdere de timp.
Nenea Ionel încercase să breveteze
ideea de a pune în spatele radiatoarelor
(caloriferele din case) o placă radiantă din
metal care să reflecte căldura spre interiorul
încăperii. Brevetul fusese respins pe motiv
că, fiind greu accesibilă, placa se va acoperi
de praf repede și nu-și va îndeplini rolul. Inventatorul a făcut apel, motivînd că, dacă
placa se va prăfui, va putea fi ușor curățată
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„de pildă cu o pană de curcan”, a precizat el
ironic. Comisia de apel, fără umor, a replicat
că, față de dimensiunile standard ale caloriferelor, nu există o pană atît de lungă.
Nenea Ionel nu s-a lăsat. A făcut o întîmpinare precum că el știe că în județul Gorj, la
ferma cutare, cresc niște curcani suficient de
mari ca penele lor să poată fi folosite. N-a
cîștigat fondul, dar s-a distrat.
Despre Nenea Ionel, poveștile de familie spuneau că, în tinerețe, era un excelent
patinator, lucru de mirare pentru un om atît
de solid. El însuși povestea că era mai degrabă gras, chiar pentru înălțimea lui și că,
odată, s-a dus duminică la hora din sat.
Acolo s-a prins în joc, fiind ironizat de săteni,
în spirit oltenesc. În Oltenia, la horă, era obiceiul ca tinerii, plini de umor, să improvizeze
pe loc strigături: unul striga unul-două versuri, altul competa pe loc, rezultînd epigrame hazlii. Astfel, relata Nenea Ionel, la
intrarea sa în horă, un tînăr, amuzat de
carura atletică a boierului, care depășea 90
de kg și părea incompatibil cu dansul popular, a strigat: Învîrtiți hora mai domol/ C-a intrat și-un domnișor. Altul a completat îndată:
Domnișoru-i „supțirel”- / Curg bășinile din el!
Peste ani, victima strigăturii se amuza teribil
de această amintire.
Bunicul meu îl simpatiza pe cumnatul
său, dar era uneori ironic, amintind în diferite momente de fanteziile sale. În general,
bunicul era un spirit foarte lucid și prag-

matic spre deosebire de „Neamul Câlnicenilor”, firi mai meditative, speculative. La
moșia din Gorj, deținută în comun, bunicul
lucra cu energie, în timp ce cumnații lui
preferau cărțile: cele de citit, dar și cele de
joc,„bătînd birlicul”cum zicea bunicul, pînă
la ore mici. La 7-8 dimineața, el era în șaua
calului de ore bune, în timp ce co-proprietarii dormeau. Totuși, Nenea Ionel avea și
idei de afaceri. Astfel, într-un rînd, cumpărase niște oi. Le construise un saivan după
planuri proprii, închis pe toate laturile. Dar
prevăzuse deschideri largi, în chip de ferestre. Avea ferestre ca pentru o universitate,
spunea bunicul, și nezăbrelite, se pare.
Într-o iarnă, zăpada ajunsese pînă aproape
de marginea de jos a marilor ferestre și,
într-o noapte, o haită de lupi pătrunsese cu
ușurință în clădire, omorînd toate oile. Planurile zootehnice ale lui Nenea Ionel au încetat de atunci.
O altă pățanie a unchiului meu e legată
de Coloana fără sfîrșit a lui Brâncuși. Aceasta era amplasată, cum se știe, într-un punct
care era, pe-atunci, la marginea orașului, pe
un teren unde se ținea tîrgul de paie și alte
furaje. Trecuseră cîțiva ani de la edificarea
ei și Nenea Ionel, primar acum al urbei, s-a
trezit cu o delegație de negustori. Ei i-au
cerut să dispună demolarea monumentului, supranumit plastic„scula lui Tătărăscu”,
pentru că stingherea activitatea comercială. Nu știu ce argumente tehnice și artis-
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tice a invocat primarul și cît au priceput din
ele preopinenții, dar sigur că nu a satisfăcut cererea delegației. Se pare că a ales un
pretext plauzibil: i-a convins pe reclamanți
de soliditatea monumentului care ar fi
pretins, pentru dărîmare, un efort tehnic și
financiar pe care primăria nu și-l putea permite.
Mai tîrziu, edilii comuniști, proaspăt instalați, au tras de coloană - ca fiind decadentă artistic - cu cabluri legate de un utilaj,
dar n-au reușit să o doboare. Pînă la urmă, în
anii noștri, s-a făcut și minunea asta, în vederea renovării. Din fericire, inegalabila lucrare a fost pusă la loc.
În copilăria mea, prezența în casă a lui
Nenea Ionel era foarte plăcută pentru că
genera discuții, povești, relatare de amintiri
de care eram avid la acea vîrstă. Mă atrăgeau, în special, povestirile despre domeniul de la Bengești, pe care tatăl meu și
fratele său copilăriseră avînd cai, cîini și chiar
arme de foc, petrecînd vacanțe de cowboys pe care și le aminteau cu bucurie și
nostalgie. De asemenea, faptul că am văzut
multe filme împreună a întărit legătura
noastră de prietenie unchi- nepot.
Aveam doar puțin peste 11 ani cînd
Nenea Ionel s-a stins dintr-o pneumonie
tratată de el cu nejustificată indiferență. Totuși, figura lui îmi este, și acum, foarte vie în
memorie. El mi-a lăsat puternice amintiri.
III

Portret

ălos şi făţos ca un arcaş
orheian, locvace cât să se ia
la întrecere cu apa cea repede a Bistriţei, chiznovat şi
hâtru ca un humuleştean dintr-aceia,
însă nărăvit, deopotrivă, la subţirimi junimiste, cetitor împătimit şi preţăluitor
de înscrisuri ieşite din cancelariile domneşti ale literatorilor români, IOAN
HOLBAN se „holbează” de-o viaţă, precum îi este săbaşul numelui, cu neostoită pohtă şi neascunsă înminunare, la
lumea oglinzilor fermecate în care scriitorimea, mai veche sau mai nouă, se înverşunează să întrevadă chipul fugos al
lumii şi panorama deşertăciunilor omeneşti.
Fiindcă, harnic, dedicat şi iubitor de
tărâmul scrisului, răzăşul aista, stăpân
pre sine însuşi şi liber ca pasărea cerului
până şi faţă de porunca domnească, au
cum zice vorba şi istoria la Moldova
„Vodă, da şi Hâncu, ba!”, îşi aşază hotarele critice după cuviinţa dreptei mă-

F

Horia Bădescu
suri şi-şi gospodăreşte pământurile cu
ştiinţa şi harul cu care l-au blagoslovit
Cel de Sus, slujba cinstită la curtea înaintaşilor şi bibliotecile Iaşului.
Grijuliu de sine şi de sinea ﬁlelor
peste care îşi apleacă privirea, umblă
printre acestea nu cu ciubotele lui Moş
Nichifor coţcariul, ci cu pantoﬁ de bal
care să-i îngăduie piruetele de lector îndrăgostit. Fiindcă Domnia Sa refuză ciocoismele de arendaş pentru reverenţa,
deloc gratuită sau interesată, dinaintea
trudei condeiului cu care confraţii se
nevoiesc să dea zilei ceva mai mult
decât moftul existenţial. Criticul Ioan
Holban iubeşte literatura telle quelle şi

o dezmiardă cu bună credinţă, bună cuviinţă şi nesmintit talent, ştiind prea
bine că rigoarea critică nu exclude eleganţa stilistică şi panaşul metaforei, iar
cugetării îi stă bine nu doar recea judecată, ci şi înserata emoţie.
Şi nici n-ar putea ﬁ altfel cineva care
nu confundă severitatea actului critic cu
libertinismul încruntăturii şi nici nu ia ironia ieftină drept proﬁlaxie estetică. E, în
buna tradiţie moldavă, un bon viveur, în
lumea cărţii ca şi în viaţă, care ştie să se
bucure de pagina scrisă ca de un vin bun
şi de tovărăşia tomurilor ca de apelpisitele agape cu prietenii. Cetitor harnic
şi aşijderi dătător de seama bucoavnelor
asupra cărora a zăbovit, e tobă de carte şi
tobă de cărţi, aşa încât nu e de mirare că
Istoria literaturii române pe care o semnează, şi care are toate şansele unor revizuiri lovinesciene, e copleşitoare în
format magnus încă de pe acum. Intrarea în augusta vârstă a înţelepciunii
nu-i poate ﬁ decât beneﬁcă. Ave!
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uneori vine îngerul
și-i ciugulește din palmă

Am crezut în poeți
Am crezut în arbori
și nu s-au ținut de cer

în curtea străbunicii
timpul bate pasul pe loc

am crezut în zbor
și nu s-a ținut de rădăcini

Declarație tibetană

am crezut în poeți
și ei s-au ținut de cuvinte

Licoare divină
E bolta de vie-n septembrie
plină de îngeri atârnați cu capul în jos;
sătenii le culeg lacrimile albe, negre
și le strivesc în butoaie.
Veșnicia din căni
are gust de tămâioasă
și e pe placul lui Dumnezeu.
Cel-de-Sus trece din când în când
și cinstește câte un pahar cu vecinii;
cumpără această licoare
și o lasă la limpezit
pentru Cina cea de Taină.
Spre seară se-ntoarce acasă
pe șapte cărări
sprijinindu-se-n bastonul unui demon

Poemul semilunii
După ce Dumnezeu a potrivit lumina
s-a retras o vreme
să mă pot plimba
pe-aleea cu demoni
să aﬂu
pe unde-o ﬁ înnoptând
jumătatea mea de lună?

Daniela
Oatu
la șase-șase
ești îngerul meu –
un punct în mulțime
între două puncte
zornăie toată înțelepciunea zeilor
între Paradis și Infern –
rostogolire de zaruri

Mai e o stație...
Zilnic
în Piața Unirii
urcă-n troleibuz moartea
greoaie
își trage suﬂetul
și întreabă-n stânga și-n dreapta:
-E liber? E liber?
-„ E ocupat !...E ocupat!...”
-„ Luați loc...Mai e o stație...
până la starea de grație” –
îi răspunde
ridicându-se de pe scaun
un artist ambulant

Între două puncte
S-aruncăm zarurile
între Cer și pământ
puncte... puncte...
zbaterea noastră de aripi
puncte...puncte...
punctele fug din zaruri
pe trupul acestei buburuze
pregătită să se scuture
de gândurile mele negre

Îngerul din curtea străbunicii
Străbunica mea locuiește la țară
după-amiaza ține la somnul de frumusețe
seara touches screen phone
să-și ﬁxeze ora de trezire 9,30
semn că și cântatul cocoșului
a ajuns de râsul curcilor
pe la 11,00 cheamă orătăniile
să le dea de mâncare

S-a rupt vârful
celei de-a șaptea taine
Dumnezeu scrie pe ascuns
că vrea să te vadă
coala pe care am scris acest poem
pune mâna în foc pentru tine

Poemul răpitor
De ce, Doamne,
vine o vreme
când poetul poate să-și probeze costumul
să se-ntindă în pat
să-și împreuneze fericit mâinile
să nu scape din ochii închiși
poemul răpitor pregătit să-și ia zborul?
Când inima vântului va bate ușor pentru el
de ce, Doamne,
ne lași pe noi
să-nvelim cu grijă cerul
să nu-i rămână vreo aripă afară?

Linii îndurerate
Casa părintească plânge
cheia pierdută-n lume
Pixul meu cu aripa rănită
nu mai poate înainta
pe coala de suﬂet
dorul
trage linii îndurerate

Paradisul Poeziei
Tot ce-i real
în fărâme de vise împarte
Himera –
pâinea poeților
cea de toate zilele
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***
Uneori zeul moare, îl visez cu mult înainte
Trupul negru și rotund ca un ou se rostogolește peste mine
Să preschimbe duhul focului în fraze scăldate de putere
Ochii îi erau lângă ape cântec adormit în orbite
A șaptea oară vântul smulgea fereastra
Cu un deget înfipt în cuvinte
Târziu, în vinerea aceea, la taraba aceea
Cineva îmi zugrăvea chipul pe caldarâmul nopții
Pustiul venea mai apoi ca un dar adus de departe
Din verdele ultimei zodii
Era și pentru tine fiecare poem adus de pe celălalt tărâm
Unde numele tău arde
şi te prinde un dor de semințe de veac.

Poate orașul dintre apă și turn
Din care am fugit ca dintr-o limbă
Cum ai fugi din propriul vis
Părăsit peste noapte.

***
Dincolo de toate, fiul meu
Mă prind în mâna ta tremurândă
Singuratic e drumul râu salbatic
Dorința mea a înghițit oceanul
Nu te va răni ochiul plin de mirare
Când naufragiezi
Cuvinte abia rostite pe pânza corăbiilor
Se adună ca buzele într-un sărut
Dincolo de toate, fiul meu
Trupul mi se-nvârte-n văzduh
Zmeu în nopți înstelate

Eu am crescut în orașul acesta u
Unde hoții de cai aveau inima pătrată
Și degetele îmbrăcate ca de înmormântare
Amanții veneau aici cu aventurile lor
Duhnind a putrede lichori
Aveau cicatrici şi nasul ca piramide dormind
Și multe dezbrăcate femei ce făceau piruete.
Ele au crezut în mine,
Cel ce călăream un cal cu un ochi închis,
Cu numele ca o copită iscălită pe nisip.

E atâta depărtare
Pot să înghit cerul tot să ascult plânsul tău
Pierdut într-o jucărie stricată.
Dincolo de toate fiul meu
Călătoria mea a înflorit ca într-un poem emigrant.
***
M-am ridicat și, iată, umblu prin mine
Apoi prind câteva bătăi de inimă
Și decid că viitorul nu mai trebuie să respire
Nici o întrebare nu se termină, zic
Mai are întotdeauna niște secunde
Poate chiar o oglindă
Ori nopți în altă dimensiune.
Restul e literatură, închide ochii.
Pregătiți pentru lăcrimat,
Supărați pe lume și pe legile fizicii,
Prietenii din Lemnul verde
Cu buze verzi
Cu toții s-au dus.
Dar să fi rămas zugravii ori moartea
Ce caută sub covor bănuţi pierduți,
Ori elfii toamnei lipsiți de avânt,
Sau imaginile noastre,
Care plutesc acolo chemându-ne pe nume
Până la sfârșitul veacului.
Am haine noi, Luigi,
M-am ascuns în acest copac
Și nu știu zăpezile ce-mi vor lua.
Nu știu, nu știu –

***
Caii de mai dansează pe piane stricate
Au toporași în urechi peruci și picioroange
Urcă până la etajul doi
Unde leviatanul îi înghite pe cei neiubiți
Lumina dimineții ajunge mai repede
Pe gările îndepărtate urmărește fiece nechezat

Unii cai veneau din războaie cu care cu tot
Și cohorte de rugăciuni.
Mamele își plângeau fiii
şi nu voiau să se mângăie pentru că ei nu mai sunt.
În statui și în ceruri adânci unii se mai scaldă
În umbre, Atene și Rome, Dunări și nopți curgătoare –
Spaimele urcau sute de trepte
Cine va fi învingătorul, cine?
Ceea ce-am văzut îți spun iubito
Și mărturia mea are căldura sângelui
Ce nu știe sfârșitul
Pleoapele țin în dinți frunze vii
Inima ta, punte, nisipul fierbinte, clipele îngăduitoare.
Deodată, în galop, sforăind, caii dau buzna în odaie
Orașul spintecat se înalță la cer
Oameni încremeniți trec printre porți.
Și cocoșii cântă o simfonie de neauzit,
Maledicție și psalmi, ca un marș funebru.
***
Dincolo de zid am să vă cânt
Atunci sa vă fie milă de singurătatea mea
Voi sta la masă drept, răbdător,
Ca Zaheu voi prinde păsări de lumină
Și brațele înghețate ale celuilalt
Ca o chemare de nicăieri
Golul trosnește pietrele urcătoare spre cer
Drumul nu mi-l amintesc
Dar ca o părere strig:
Sunt, zidule, sunt fratele Ioan,
Iar el îți poruncește să te deschizi.

DIN VOLUMUL PATHETICA, 2019 (în publicare)
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autobiografie
adâncul din mine
imn deasupra firescului
din oglinzi răbdare
prin ochi răbdare
timpul în pântec amestec

George Nicoară

adâncul din mine
mici bulgări din lumină
spre umbra de-argint
spre-acel chip de văzut
ce mă-nvăluie-n farmec

ce intrau ușor pe sub haine
zâmbind
pe sub piele
chicotind
în suflet
și tot acolo au rămas
netimpurite

Cuvinte pe alte limbi
Timpul pe nemțește este
la genul feminin

adâncul din mine
furtună de neștiute simțuri
din noaptea albă cu gânduri
toate-s un simplu asterisc
topite-n brațele de cântec

Găsește-mi momentul rodnic
să-l îndoiesc
ca foaia ce devine avion
să devină tabla înmulțirii

adâncul din mine
vlăstar de unită culoare
adiere din unic răsărit
în valuri de tine-nverzit
prin venele mele adulmec

Saltă cuvântul
ca tinerii la nunță
își trăiește momentul
de ieri până mâine
miros de veșnicie.

adâncul din mine
un mereu acum
eu spațiu înger
tu spațiu zbor
prin noi exclamație descântec

Rupte minutele în cuvinte
se dosesc în buzunarul de la piept
e taina atingerii
e legea cuvintelor
ce se altoiesc pe alte limbi

cioburi de miere

înverzesc mâinile

buze de pe care picurau
cuvinte nemaiîntâlnite
căzute pe cărbunii încinși
ai ochilor mei
urcau acum spre un suflet
cu pași înfometați
cu mâini însetate
la auzul unui singur nume
și multe alte cuvinte neștiute

hotar pun vremii
până aici spun
până acolo
la tine
este trecut

acolo în eden
acasă
zburau săgeți spre templu
spre piramida construită
de umărul nostru împiedicat
atunci cuvinte tulburate
(știu prea mult dorite)
venin hrănitor au devenit
ș-îmbrățișate astfel
(cu cât sunt mai aproape de tine)
îți amintești?
(cu atât sunt mai fericită)
îmi păreau cioburi de miere aurite

orizontului de gânduri
pun capăt
târguielilor multe
demult prea multe
o pătură de praf
se ridică din nori
înverzesc mâinile
picioarele dârdâie de emoții
e momentul
să mă așez din nou la start
să arcuiesc
(cum n-am făcut-o niciodată)
atent sufletul
ochi trandafirii se zbat în zare
moment de cumpănă
trei doi unu și pac
sufletul se dezlănțuie
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ca păstrăvul la trântă
cu puterea muntelui
și o ia la goană spre viitor
(o scriu doar acum)
spre înălțimea cu tine

aveau privirea ta
M-am trezit cu o durere surdă de cap
în noaptea cu lună plină de săptămâna trecută
mi-am pictat pe pereți îngeri de toate culorile
de toate formele și de toate stările
și în fiecare dimineață îmi schimb îngerul păzitor
Azi-dimineață s-a întâmplat ceva cu îngerii
m-am ridicat în capul oaselor
mi-am căutat îngerul pentru astăzi
Minune!
toți îngerii erau identici
toți îngerii aveau privirea ta

cu privirea în vârful brazilor
îngerul tău
prieten de o viață cu al meu
a venit astăzi aici
de regulă, însă,
la ceaiul de la ora cinci
miroase a revederea lor
a frământare de necuprins
a dor nemărginit
ei, amândoi, cerul îl înmoaie în ochi
sorbind stele ca buretele uscat
lumi numai de ei știute
curg prin noi înfiripate
și ne unesc atât de bine
că spargem culori
șlefuite de lumina
în spinarea noastră
din carul mare
căzută
ne-au invidiat pentru o clipă îngerii
(era nepermis, știu, și totuși au făcut-o)
rușinați, oarecum spășiți
ne-au îmbinat aripile lor
aripa dreaptă de la îngerul meu
și cea stângă de la al tău
ședeau potrivite foarte pe tine
restul aripilor pe mine
sclipindu-mi cu nesaț
să te cuprindă
măcar în vis
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eu bâlbâit (așa cum mă știi)
împiedicat
cu 123 de dorințe
de mi s-au albăstrit ochii de la atâta privit de cer
și dacă îți spun că acum îmi folosesc mai bine aripile,
mă crezi?
aripa mea râvnește spre tine
a ta se-ntinde-nspre mine
conjugare de timpi răsturnați
declină-mă-n tine

același strop, altă ploaie
cine ar fi știut că pe locul în care
tatăl meu a fost îngropat
cu ani în urmă
am învățat să merg pe bicicletă
pe atunci era un teren de fotbal
se jucau pe-acolo duhuri de-a v-ați ascunselea
pedalam să le prind
pedeapsa era să-mi spună
frânturi de povești
povețe sau prorocii
însă și unele și pe altele
tot neînțelese se desprind de mine
fiecare-și ia un drum și devin trecători
printre pietrele din bronzul înaripat
printre ce-i mai de preț din mine
țipete de fericire și idealuri
urcă dinspre locul în care am învățat
să merg pe bicicletă

Noi, nouă, al nostru
Ieri,
pe când cădea seara
peste oraș,
fulgi de lumină fugeau
iepurește prin toate colțurile.
De teamă.
Am luat jurnalul copilăriei
zăvorât cu inocență.
Ultimele cuvinte fuseseră
scrise de încetul păzitor.
De nepomenit aici.
Uluit,
ridic ochii dintre rânduri
și-mi aud viitorul grăind,
erai tu cu chip de prezent:
„Dacă noi, nouă, al nostru
n-ar fi existat,
erau numaidecât de inventat”.
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cătălin răduleScu
ncomensurabilitatea spațiului și timpului face ca orice să
fie posibil. Cele petrecute la un moment dat într-un punct
dat să se repete în același loc sau la milioane de ani lumină,
o lume – de exemplu, ca a noastră – să nu fie singulară în
infinitatea temporală și spațială a Cosmosului, ea să „mai existe“
undeva, ca urmare a vreunui paralelism datorat vreunui „canal“
nedetectabil de comunicare, or, pur și simplu, identitatea celor
două lumi, în exact același timp sau nu desfășurată ca evenimente,
să fie purul rod al întâmplării – căci orice se poate petrece într-un
timp și spațiu teoretic infinite.
De aceea nu este de mirare ca fiind posibilă existența îndepărtatei Planete Kiwidepia, minunata Planetă Maronie, în care elementul necesar vieții era acidul sulfuric, planetă de formă pătrată,
căci această formă geometrică era predominantă și socotită importantă în acea îndepărtată parte de Univers; nu numai planeta
era pătrată, în fapt, un cub și, deoarece printr-un capriciu spațial
cosmic din acea zonă atât de îndepărtată de noi noțiunile de „sus“,
„jos“, „dreapta“, „stânga“ aveau sens în raport cu Planeta, kiwidepienii puteau trăi doar pe una din cele șase fețe ale cubului lor,
anume pe cel de pe partea superioară a acestuia - cel de „sus“. Un
pas în plus și, la început, lent, datorită gravitației, ar fi „căzut“ în
neant. De altminteri, forma cubică/pătrată ca formă geometrică
fundamentală a acelei lumi se perpetua în tot și-n toate: corolele
plantelor erau de acestă formă, chiar, dacă uneori aplatizate,
într-un simplu pătrat, timpul era socotit a se mișca în acea formă
ceea ce făcea pe kiwidepieni să se simtă câteodată împunși în
coaste de forțe nevăzute, chiar capetele kiwidepienilor și kiwidepiencelor aveau această formă geometrică – cubică – cu ochii, nările, ombilicul ș.a.m.d. având această figură geometrică, sintagma
„cap rotund“ adresată cuiva, având sens peiorativ; planetele și stelele făcând parte din sub-universul lor erau pătrate, chiar și astrul
zilei era astfel și, în nopțile senine și înstelate, datorită progreselor
tehnologice enorme realizate în ceea ce am putea numi și în timpul lor ultimile trei-patru secole – priveau curioși și cu imaginația
aprinsă spre teribil de îndepărtata parte de Univers unde circularul, ovalul și rotundul sunt forme geometrice fundamentale –
într-un rând, astronomii lor, detectând prin încrengătura de galaxii, quasari și sisteme solare sinistra – pentru dânșii – Planetă Albastră, pentru ale căror forme de viață inteligente – în măsura în
care bănuiau că ar putea fi locuită – prinseră a avea o caldă compasiune.
Kiwidepienii și kiwidepiencele se socoteau niște ființe bipede
– singurele bipede de pe acea planetă – în general, libere. Nu fusese totdeauna așa: secole avuseseră de înfruntat tarele obscurantismului și superstițiilor și, cei care luptaseră veacuri împotriva
acestui flagel avuseseră crunt de suferit, cu supliciul cel mai grav
în caz că, între timp, nu abjurau, azvârlirea în neant de pe planetă.
Clasele dominante – secondate de sacredoți scelerați – stabiliseră
cu încăpățânare fixistă că planeta este ovală. În zadar încercau kiwidepienii de știință să demonstreze cu probe mai luminoase
decât evidența adevărul teoriilor lor că uite, până și astrul zilei cât
și cel al nopții au formă pătrată, că însăși prin execuțiile efectuate
prin azvârlirea de pe planetă se dovedește irefutabilitatea adevărului că planeta este cubică – celor astfel uciși nu le rămânea decât
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ca, înainte de a fi sortiți neființei prin azvârlirea în neant, să rostească într-o limbă veche, semi-moartă, clasicul de acum – „ - Și
totuși este un cub!...“, pentru ca, o clipă mai târziu, să fie împins în
haos de câte unul din membrii mainstream-ului luciu de sărac ce
era, însă imbecilizat și zelos când venea vorba de cruzimi.
Trecute erau toate acestea. Și, bucurându-se încă o dată că n-a
fost contemporană cu aceste sălbăticii, Pikiwidia, care era în orele
ei libere, mai aruncă o privire pe luneta telescopului ultra-performant pe care îl avea și la domiciliu, către acea îndepărtată zonă a
Universului unde corpurile cerești erau chiar ovale și, între ele,
dacă măturai cu atenție acel spațiu se distingea vag și acea Planetă Albastră cu a cărei civilizație (iată că acolo exista totuși viață!)
kiwidepienii de știință reușiseră să stabilească pe unde legătura,
convorbiri în care pentru realizarea unui singur ciclu întrebare-răspuns erau necesare decenii, având în vedere spațiul enorm pe care
unda îl avea de parcurs.
Hm, scelerații sacredoți ai trecutelor vremi avuseseră dreptate, dar nu pentru acea secțiune de Univers, ar fi trebuit să se
nască la bilioane de ani lumină - existau și corpuri cerești sferice,
dar într-o foarte îndepărtată parte a Cosmosului. Probabil și acolo
ar fi făcut victime cu al lor fixism, după principiul contrazicerii cu
orice preț, unde se susține, cu încăpățânare, că maroniul este albastru - iar albastru maroniu. Câți kiwidepieni și kiwidepience nu
căzuseră nevinovați victime ale acelui plin de fixisme cler, dispărând în neant de pe muchiile nemarcate și pentru individul de
rând ce delimitau marginile planetei! În zadar încercaseră marinari iscusiți navigând pe apele singurului ocean central să demonstreze cubicitatea incontestabilă a planetei, numărul celor
inepți dar mulți care neținând seama de acest adevăr ce dispăreau în neant deveni extrem de mare, amenințând cu extincția
rasa kiwidepiană – de parcă nu era destul numărul alarmant al celorlalte viețuitoare care, neavând nicio barieră la marginea lumii,
dispăreau astfel, amenințând kiwidepiania cu un al doilea pericol
letal – anume o foamete devastatoare.
Forțele oculte ale planetei, care, la drept, vorbind numai altruiste nu erau, realizaseră însă că dacă aveau ca în continuare să nu
facă nimic spre a schimba ceva din acea stare de lucruri riscau să rămână singure, eventual cu sacredoții care, cunoscând realitatea și
forma planetei nu riscau niciodată să-i depășească limitele, spre a
gusta, fie doar și din greșeală, din neantul căruia îi hărăziseră pe
alții. În această situație, viața n-ar mai fi avut niciun haz, rămânând
doar cu un cler neproductiv economic, capabil numai să ridice incantații către o Divinitate despre care dânsele, forțele oculte, erau
convinse că este reprezentată doar de un Mare Absent.
Așa că se puseră pe treabă, neprecupețind bani și ingeniozitate: inițiaseră, pentru început, o mișcare numită regenerarea,
apoi o Revoluție a Flashurilor. Pentru observatorii atenți dar. ca de
obicei, foarte puțini, se puteau constata încă de la început. intențiile nu foarte curate ale inițiativelor, cu interese meschine abil
mascate – așa că părerea celor puțini, ce de obicei, nu contă. Și deoarece clasele dominante bazate pe un cler care intenționat practica obtuzitatea nu pricepuseră că bine ar fi fost să preia inițiativa
și să reformeze încet-încet societatea, astfel încât cele făptuite de
indivizi din umbră să nu se transforme, în cele din urmă, în
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contrariul lor – forțele oculte ale acelei lumi trecură la ceea ce
am numi noi „Planul B“, inițiind și o serie de mișcări violente.
Conjugate cu regenerarea și revoluția Flashurilor – rezultatele
erau, în sine, bune, pentru kiwidepianie, în ansamblu. La urma urmelor, tot în sine vorbind, cel puțin la început, logica și adevărul științific triumfară, cu urmări uluitoare pentru progresul tehnologic
al acelei civilizații. Rolul activității sacredoțiale fu limitat doar la
preceptele morale după care ar fi fost bine să se guverneze și acea
civilizație, asta regenerând și mărind chiar prestigiul corpului ecleziastic. Problema recunoașterii formei planetei – cub, cu doar suprafața superioară locuibilă – fusese „ca printre altele“ rezolvată:
la început, marginile fuseseră marcate cu niște borne enorme și
viu-colorate, ce reduseseră considerabil numărul de victime printre kiwidepieni – nu însă și printre celelalte viețuitoare; așa că o
uriașă victorie a reprezentat-o construcția permisă de avansarea
tehnologiei a Marelui Baraj, care înconjura acum planeta pe toate
cele patru laturi ale sale; fuseseră lăsate în acesta numai câteva
porți bine păzite destinate aducerii la îndeplinire a pedepselor capitale, însă multe dintre acestea fuseseră zidite imediat după abolirea acestei pedepse, iar de-a lungul Barajului fuseseră fixate
posturi de santinelă, astfel încât niciun accident să nu mai fie cu
putință, ori poate vreo tentativă de suicid.

În sediul Comitetului Central General al Tuturor Artelor Planetare (C.C.G.T.A.P), în biroul ei minimalist amenajat, Pikiwidia nu
făcea nimic. Cel puțin în acea dimineață superbă de anotimp compozit în care se afla în acea perioadă, când mirificul cer maroniu
caracteristic acelei perioade de an te îndemna la contemplație leneșă.
De altminteri, nu era nici de mult angajată. Tocmai terminase
Marele Curs, secțiunea Arte Pestilente, ce avea ca scop să o licențieze în domeniu. Adjectivul secțiunii fusese adăugat de curând, ca
încununare a succesului curentului pestilent, la rându-i adjectiv ce
amintea de numele celui ce luptase cândva pentru drepturile fundamentale ale kiwidepienilor ce constau în dreptul la Pestilență
Aureolată, de altminteri acesta fusese și numele revoltei quasipașnice care adusesese după secole de suferințe libertate deplină
pe planetă. – Ignob Pestilențiu devenise simbolul heraldic central
al mișcării iată, pe deplin victorioase, în numele său sau, pesupunându-se că aceasta ar fi fost și vrerea sa peste veacuri, se făcuse
totul de la momentul victoriei și până în zilele lor.
Pikiwidia privi din nou leneș spre superbul cer maroniu-luminos caracteristic anotimpului compozit pe care îl parcurgeau și,
dintr-un imbold aproape mecanic, privi prin telescopul ultra-performant pe care îl avea și la birou, identic cu cel de la domiciliu.
După o scurtă măturare a cerului fără scamă de nori kaki, fixă iarăși
îndepărtata Planetă Albastră: îi compătimea pe eventualii locuitori inteligenți de acolo! Cine știe căror tiranii erau nevoiți să se supună eventualele ființe raționale de pe acea planetă bizară, ovală,
cine știe ce convulsii aveau loc poate tocmai atunci în numele câștigării dreptului la libertate neîngrădită de niciun fel de legi! Pikiwidia era, însă, nu numai optimistă, ci și rațională(în logică kiwidepiană), convinsă fiind că, în cele din urmă, în orice parte a Universului, orice formă geometrică ar fi fost caracteristică în acel loc,
mai anevoios sau mai ușor, universalitatea și raționalitatea adevărurilor și beneficiilor pestilente era de presupus că, în cele din
urmă, învingeau.
Pikiwidia era sigură că transformările socio-culturale petrecute
pe uriașa planetă cu unica ei țară – erau ireversibile. De altminteri,
mentori pricepuți și subtili avuseseră grijă ca, în anii de curs, să le
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insereze discret, în Gena Maronie, toate procedeele necesare pentru ca ireversibilitatea acelor transformări să fie 100%, astfel dacă
lor înșile, foștilor cursanți, de le-ar fi venit idei de abatere de la calea
dreaptă, acestea să nu aibă nicio șansă, din pricina informațiilor
inserate, prin repetiție, în însăși Genă. Unul din principii era instabilitatea continuă: nimic nu mai avea să fie canonizat ca procedeu
benefic în niciun domeniu al vieții spirituale sau economice, chiar
dacă acel principiu s-ar fi dovedit util, cel puțin la un moment dat;
totul avea să fie continuu în schimbare, orice reper făcut superflu,
chiar dacă schimbările aveau să fie fără sens, astfel încât nimic să
nu se dogmatizeze, nedogmatizarea cu orice preț devenind astfel
singura Dogmă admisă.

Poate nu întâmplător, sediul general al Comitetului Central General al Tuturor Artelor Planetare (C.C.G.T.A.P.) se afla pe una din
extremitățile cubice ale planetei, în chiar ultima așezare kiwidepiană, ultimul cartier aflat pe suprafața locuibilă a Kiwidepiei, chiar
în vecinătatea Marelui Baraj. Acolo, în mijlocul – sau chiar la marginea periferiei sociale! – private secole de dreptul ei fundamental de a trăi o demnă și curată viață pestilentă, acolo, în acel loc se
aflau indivizii pentru care, la urma urmelor, se făcuse totu’, se sfărâmaseră – ca să folosim o comparație pământeană – statuia goală
a Venerei antice, arzându-se, totodată, pânzele cu corpuri de culoarea omătului – spre a nu se mai trezi la viață ideea nefericită a
iluzoriei perfecțiuni kiwidepiene ce făceau să cadă în ghearele uzurei kiwidepience din popor! Și pentru că, de vreo doi ani (în ani kiwidepieni) de când era angajată acolo, Pikiwidia nu prea avea
activitate, se gândi că, pentru edificarea noii lumi, cel mai bine, ar
fi să fie utilizați chiar ei, foștii damnați și ostracizați! Cu simplitatea
și ignoranța lor seducătoare, cu bâlbele delicioase pe care le auzea
mai ales în anotimpul compozit când stătea tot timpul cu fereastra deschisă ( pe acea planetă, altminteri avansată tehnologic, nu
se inventase încă aerul condiționat) - pe care le emiteau colorat și
sacadat, într-o simplitate și cu un stil frust fenomenal!
Așa că, pentru început, îi invită în sediul instituției așa, ca pentru o simplă parolă. La început, acelora nici nu le veni să creadă.
Intrau timid, ca un cățeluș pământean invitat energic de viitorul
stăpân în domiciliu. Coadă nu aveau, că ar fi dat din ea. Pikiwidia
le zâmbea seducător-avantajos șoptind un echivalent teluric „ –
Come... come!...“, pentru ca ei să bolborosească o expresie caracteristică tot pe Mapamond cum ar fi – „ – Hi!...“
Timiditatea le-a fost treptat estompată și cu diverse tratații,
cum ar fi înghețata pe băț din acid sulfuric, preferata lor, pentru
care totdeauna cu greu găseau firfiricii necesari spre a și-o cumpăra de la toneta din colț, aceasta rezultând și din dialogurile lor
mono-silabice ținute, de multe ori, sub fereastra deschisă a Pikiwidiei, cu care aceasta se delecta ceasuri la rând, privindu-i zâmbitoare cum de multe ori, hăpăiau câte doi, sau chiar trei, la o
bunătate.
O nouă etapă fu depășită atunci când aceștia, învingându-și
pudoarea inițială de a călca pragul impozantei și reputatei Instituții
– pătrunseră chiar într-unul din birourile ei: cel al Pikiwidiei, la chiar
insistențele agrementate cu zâmbete pline de șarm ale acesteia.
Zile întregi au privit ca în transă incinta, zgâindu-se la aparatura
performantă existentă pe mese. – A fost greu până au învățat să o
folosească, deficitar, neperformant, dar totuși au învățat – spre
hazul total al ocupantei office-ului. – Vorbeau bolovănos, sacadat,
bolborosit, părând să nu aibă niciodată cuvintele la dânșii – spre
hazul continuu al Pikiwidiei. - Și tocmai această caracteristică o făcu
pe Pikiwidia să aibă revelația vieții sale: ei erau kiwidepienii potri-
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viți, ei erau CeI CHeMaȚI spre edificarea noii lumi kiwidepiene, în
spiritul și litera principiilor mult-veneratului Ignob Pestilențiu!...

„ – Narează, ceva – orice!“, se căznea, de câteva zile, Pikiwidia
cu unul din viitorii ei comilitoni. Îl chema simplu, Crahh. Avea fruntea încrețită de concentrare, iar valul de sudoare al inspirației 1 se
concretiza în răstimpuri în perlele mici de sudoare sulfuroasă ce-i
apăreau în răstimpuri pe obraji. Ca și în cazul pătrunderii în sediul
Instituției și al biroului Pikiwidiei, doar timiditatea de început a fost
greu de înlăturat: o dată ce s-a urnit din loc, Crahh nu a mai putut
fi oprit, așternând pe suportul virtual, dar și pe cel celulotic tot ce
îi trecea prin cap, anume frânturi de sintagme și crâmpeie de propoziție în caracteristica-i manieră dezarticulată, agramată și bolborosită, spre uluirea, dar și încântarea Pikiwidiei care juisa aproape
continuu, văzându-se nevoită ca, pentru o săptămână – în timp
kiwidepian – să-l lase în office spre a edita și după terminarea orelor de program, peste noapte, până când zorii maronii se agățau
din nou de ferestre pentru ca și după aceea, novicele creator, acum
cu obrajii tot timpul perlați de sulfuroasa și mărunta sudoare, săși continue neobosit activitatea. După câteva zile însă, uluirea temătoare a Pikiwidiei a fost estompată cu totul, fiind înlocuită de
totala admirație: neofitul dăduse deplină satisfacție recipientului
mare și cu valoare de simbol aflat tot timpul pe biroul Pikiwidiei,
vas în care avea tot timpul cuvinte ori sintagme fortuit scrise pe
bucăți de celuloită, dar și imagini care, toate la un loc, extrase la întâmplare din vas, trebuiau să alcătuiască operele artistice care prin
caracteristica lor nu permiteau niciodată configurarea vreunui stil
care mai apoi să ducă la vreun curent, ce mai apoi s-ar fi metamorfozat în vreo dogmă, procedeu total conform principiilor mult-iubitului, stimatului, dar defunctului Ignob Pestilențiu, creatorul în
fapt al vasului respectiv, simbol, de altfel, al Revoluției Pestilente!
Lipsa dogmei, iată DOGMA vremurilor cu care era contemporană și solidară!
Inutil de spus că însăilările lui Crahh au fost imediat editate,
într-un număr de exemplare uriaș. Au fost catalogate cu celeritate
ca lucrări antologice, doar tinerețea și lipsa altor opere ale creatorului au făcut ca acesta să nu capete distincția care are drept corespondent pe Terra sintagma de OPera OMNIa! În schimb,
creatorul a primit, așa, ca de o încurajare, mai toate distincțiile și
premiile posibile din toate cele patru colțuri ale planetei-cub, nu
înainte ca delicioasele bâlbe non-conformiste să-i fi fost editate
în toate dialectele limbii kiwidepiene.
Mișcarea Onnest fusese următoarea mișcare ce reconfirmase
– dacă mai era nevoie! – adevărurile indelebile peste secole ale
Revoluției Pestilente, principiile de bază ale mult-iubitului și stimatului Ignob Pestilențiu. În zilele când aceasta se produse, statuile din zirconiu ale epocalului protagonist fură inundate de un
ocean de flori, care mângâiau cu ale lor minunate corole pătrate
mâinile și picioarele Eroului. De abia acum, după Mișcarea Onnest, principiile marelui mentor al libertăților universale pentru
adepții revoluției Pestilente își găsiră aplicabilitatea pe deplin!
Artiști – am putea zice, în termeni pământeni, de factură clasică –
începură să simtă consecințele nedreptății de a fi fost promovați
secole la rând pentru faptul că, în stil calofil, dar coerent și atractiv, creaseră opere de artă ce se impuseseră de la sine, fără a fi nevoie de o prea mare susținere ori mișcări care să-i confirme! –
„ – Dar cum este posibil să promovați așa ceva?“, întrebau consternați și cu glas stins, odată intrați în birourile Pikiwidiei ori ale
celorlalți tineri colegi de-ai dânsei, aflați cu rol de formatori în celelalte office-uri. – „ – Lasă, să mai fie bine și pentru cei care vea-

curi au fost ostracizați pentru așa-zisa lor incompetență în orice
domeniu! De altminteri, aceste calificative sunt relative și chiar
caduce pentru vremurile actuale, când singura dogmă admisă
este chiar abolirea oricărei dogme! – A venit și vremea lor, gata
cu expunerea cu stil și calofil a realităților, iată, ei sunt viitorul!
„ – replica Pikiwidia ori vreun alt coleg de-al ei, indicându-i pe viitorii exponenți ai universalelor valori kiwidepiene care, având
acum suficienți bani, își mâncau individual înghețata preferată,
privind sfidător și cu ochi pătrați-mijiți la umerii plecați ai celor
care ieșeau din încăpere cu pași târșâiți și priviri goale, cărora, în
principiu, nu li se mai difuza nimic, decât poate ocazional, pe post
de producție artistică desuetă. Iar asta cu aprobarea ipocrit-mărinimoasă a noilor comilitoni în ale spiritului, deveniți autorități cu
acte-n regulă, proaspeți absolvenți și licențiați ai Marelui Curs, ale
cărui rigori le trecură plini de incompetență din oficiu, în spiritul
politicii de acum aproape omniprezente ale revoluției Pestilente / Mișcării Onnest.

După acest prim succes constând în promovarea lui Crahh,
care ajunsese de acum – în termeni pământeni, vorbind, un
BRAND - Pikiwidia - și nu numai ea, se gândi să adâncească victoria, prin promovarea și a celorlalți reprezentanți ai mainstream-ului pestilent ce, la invitația lor, odinioară le invadase Instituția. De
ce să vegeteze îngrijind doar de edițiile pentru de acum liderul de
generație – valorosul Crahh! – când puteau ei înșiși să devină protagoniștii unor capodopere! – Așa că, urmară „Mărturisirile unei
puștoaice infernale“ ale lui T. Anal᾽S, în care se nara cum“puștoaica“
își dăduse părinții pe mâna Forțelor de Vigilență când aceștia încercaseră să-i pună stavilă în manifestările comportamentale care
după dogmele lumii vetuste pre-pestilente erau socotite ticăloase,
părinții suportând grelele consecințe ale legii; „ Uzina de înghețată“ a lui Lao Dalle în care înghețata pe băț din acid sulfuric ocupa
un loc central și pe plan artistic, dar și promovațional, chiar dacă
anumiți medici kiwidepieni, de modă veche, care nu înțelegeau
spiritul vremurilor ce le trăiau, atenționau că ingurgitarea în exces
a acestui produs poate provoca mari probleme de sănătate, ca
orice lucru consumat în exces, de altfel. Respectivii medici fură
prompt și aspru sancționați, unii chiar cu detenția, căci motive pentru privarea de libertate se puteau găsi destule în societatea kiwidepiană în care singura dogmă posibilă era, tocmai abolirea
oricărei dogme! Urmă rapid de clasicizat „ Liber de orice fel de principii!“ a lui Lerab Ial’Pe! Acesta, precum și capodopera sa de început
de carieră – dar și operele monumentale ce au urmat – riscau să-l
detroneze din poziția de lider de generație până și pe de acum clasicul Crahh! – Lucru care nu se întâmplă, datorită prudențialei Politici Onnest care, în spiritul nivelării universale, desființase, printre
altele și orice ierarhie.
Urmaseră alte capodopere ale genului, toate pe calapodul patristicului Crahh: - „ Puștoaica ce-și detesta numele de familie, ba
chiar și familia“ a nu mai puțin valoroasei Filke Fac᾽Jaf, o producție
despre o desuetă „Puștoaică ce voia să salveze cultura epocii prepestilente“ a lui Ruphagi Sugkla᾽S, care în finalul producției prezenta didactic și condamnarea fermă a societății ce, în final,
salvează pe puștoaică de la erezie readucând-o pe calea cea
dreaptă; o pastișă a producției lui Ruphagi a fost cea, nu mai puțin
valoroasă, a lui Gihá Tamm, în care tot o puștoaică este prezentată
cum se dovedește a fi nostalgică după sărbătorile epocii pre-pestilente destinate slăvirii abstractului și inexistentului Mare Absent;
aceeași morală ca și în opera lui Sugkla᾽S, cu deosebirea că părinții puștoaicei au suferit și rigorile legii, căci numai de la dânșii,
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din povestirile lor perniciose, putea copilul nenăscut pe atunci să
știe de așa-zisul farmec al acelor celebrări.
Din colțul ei, de la biroul minuscul la care se instalase voluntar
spre a face loc noilor ei colegi de serviciu, Pikiwidia își privea cu drag
opera, precum copilul ce-și admiră tandru revoluția ce se pregătește
să-l înghită – pe tinerii și veșnic neliniștiții pestilenți care arareori se
opreau din creat. – „ – Cât de modești continuă să fie, cu cât de puțin
continuă să se mulțumească!“, cugetă privindu-i cum își consumă înghețatele pentru care acum aveau suficientă putere de cumpărare
pentru a fi unul la o bucată, asta de câte ori o doreau într-o zi.
Modestia lor se mai estompă, precum timiditatea de odinioară
a pășirii pragului Instituției – atunci când își cumpărară primele
pîrpîrociclete, cu care acum veneau și plecau de la serviciu. Ignorând-o total, nedându-i nici măcar bună ziua ( în formula kiwidepiană) la venire sau la plecare, gest ce făcea parte din categoria
non-conformismului iluminat ce nu o deranja, deci, pe Pikiwidia,
demarau cu noile lor achiziții cu tuburile de evacuare a stronțiului
rezidual gata-fisurate, spre a face un vuiet infernal destinat deranjării avangardist-non-conformiste a celor care voiau să se odihnească atât ziua, dar mai ales noaptea. Inșii decadenți ce cutezaseră să înainteze plângeri Forțelor de Vigilență fură pe loc sancționați, ca niște paseiști și propagandiști camuflați ai epocii prepestilente ce se dovediseră a fi.

În biroul ei confortabil pe care de acum patina timpului își lăsase urmele, Pikiwidia rămăsese singură. Foștii ei comilitoni de
dânsa și de colegii ei promovați odinioară erau acum prea înaintați în ierarhie pentru a mai avea timp să calce pragul fostului lor
cuibar ce făcuse din dânșii ce făcuse, anume Comitetul Central
General al tuturor artelor Planetare (C.C.G.t.a.P.). – Acum
aveau funcții cu mult mai importante decât cele ce-i propulsaseră
în viața profesională a Planetei. – Erau membri sau chiar factori de
răspundere în corpul Ocârmuirii Cubic Planetare, de unde puteau lua orice decizie, fără ca cineva să o poată contesta.
În ultimii zeci de ani, avusese loc chiar și o mișcare de reacțiune, o tentativă de Revoltă anti-pestilentă. Fără urmări deosebite,
decât poate o mai mare toleranță a opiniilor contrare părerilor și
acțiunilor oficiale, de altfel oficialii și urmașii lor dovedindu-se a fi
de fapt chiar liderii mișcării și eroii ei, cu acte în regulă ce le acordau privilegii concrete, permițându-se acum condamnarea formei
epocii, dar nepetrecându-se în realitate nicio schimbare în esența
lucrurilor, epoca Post-Revoltă semănând izbitor de bine ce cea de
dinaintea revoltei.
Criticile aduse continuu de anti-pestilenții venerabili readuși
parțial la viață, admise de așa-zisa noua orânduire erau, deci, permise, dar de nimeni auzite. Nu-i vorbă – la un moment dat – nici
glasurile pro-pestilență nu mai fură auzite. Inițial, atrofiați, receptaculii sociali aproape dispăruseră, astfel că nicio părere nu mai
conta. Societatea implodase.
Pikiwidia privea absentă cele două tomuri ce le avea pe masă,
ca produs cultural al epocii zis post-pestilente: „Sine-qua-non-ul
imbecilității“, a lui Llapoci S. Orrla - și „Minunea de a nu fi idiot“,
de Netburr Rhea. În ambele, se specifica așa-zisa disoluție socială
atunci când sunt abolite reperele și orice ierarhie dispare. Pikiwidia
nu se îngrijora de eventualul efect al celor două tomuri difuzate în
puține exemplare; oricum, aproape că dispăruseră receptaculii sociali ce le-ar fi putut desluși și redifuza, chiar dacă asta era valabil
și pentru principiile pestilente despre care nimeni nu mai vorbea,
ele aplicându-se de la sine, în virtutea inerției, devenind o criptorealitate.

Nr. 9-10 (23-24)  septembrie-octombrie 2019

Apăruseră și alte lucrări de genul, ușor vindicative, vorbindu-se
că peste niște ani ierarhiile contemporane încă promovate vor fi înlăturate, căzând capete pentru abuzurile comise. Se mai afirma că
revoluția Pestilentă, cu al ei apendice Mișcarea Onnest, aplatizaseră societatea ducând-o în pragul distrugerii, în timp ce creatori
iresponsabili, care își tăiaseră în numele Revoluției Pestilente și lor
și confraților lor rădăcinile cu solul kiwidepian făcuseră de neobservat, deci inexistentă, lumea spirituală care nu mai avea cum să
fie văzută de muritorii de rând.
Toate acestea erau simple teorii pe care Pikiwidia nu le mai
contesta cu vigoarea tinereții, dar nici nu le împărtășea, încă. Erau
simple alegații. Dar nici chiar dânsa nu putea să nu observe efectele negative ale epocii și Revoluției pe care o adorase, de a cărei
totală valoare ca adevăr absolut nu mai era așa de convinsă.
Ea însăși se simțea acum singură și fără rost, la ani buni după
tăierea ziselor rădăcini. – Fusese părăsită chiar și de Crahh, fostul
puști de odinioară din mainstream-ul pestilent ce era acum nu
numai o celebritate, ci și o autoritate în corpul Ocârmuirii Cubic
Planetare, mai tânăr decât ea cu cincisprezece ani (în ani kiwidepieni), care se însurase cu ea dânsa de părul ei verzuliu-natural,
care între timp, ca semn al înaintării în vârstă, se grizonase (în termeni pământeni) în roșu. Și ea se măritase cu el, sedusă, pe atunci,
de celebritatea nedebutată a viitorului soț, la urma urmelor diferența de vârstă în defavoarea ei nemaipărând o anomalie sau o extravaganță, în lumea unde singura dogmă admisă era, nu-i așa,
lipsa oricărei reguli.
Pikiwidia privi distrat spre fereastra permanent și larg deschisă,
ca de obicei, în timpul anotimpului compozit (cu toate remarcabilele inovații tehnologice din ultimii zeci de ani, aerul condiționat
în lumea kiwidepiană tot nu se inventase încă!).
Privirea îi căzu, la un moment dat, pe bătrânul de acum telescop
cu care, în răstimpuri, când bolta senină și maronie nu avea urmă de
nori kaki, mătura tăriile Universului spre Planeta Albastră: informații noi sosiseră de acolo, cu lentoarea pricinuită de distanța enormă
pe care o avea de parcurs unda electromagnetică; percepția avută
despre acea planetă se schimbase, prea târziu pentru majoritatea
societatății kiwidepiane, decorticată cerebral, în imposibilitatea de
a recepta și decela corect o informație. Și erau informații interesante
și tonifiante, despre o lume care cu calm, prudență și răbdare își rezolvase majoritatea problemelor, unde după inițiale turbulențe sociale și economice se instalase armonia prin întronarea rațiunii,
meritocrației și sistemului de valori moral și benefic pentru societate, sistem axiologic chiar dacă bine definit, totuși nedogmatic,
mai degrabă un opis al experiențelor pozitive și utile societății care
se cereau transformate în principii practice, opisul fiind deschis pentru toate soluțiile și principiile ce aveau să mai rezulte din apariția
viitoare a provocărilor puse de realități obiective.
Era prea târziu pentru Pikiwidia și era prea solitară(asta rezultase din solidaritățile din tinerețe) pentru a face o întoarcere de o
sută optzeci de grade ( în grade kiwidepiene) - în principii și priorități sociale; și, oricum, cine ar mai fi receptat-o, cu excepția unei
minorități lipsită de importanță și putere, care își trăiau tăcut solitudinea, asemeni ei?...
Cu ultimile puteri, venerabila Pikiwidia se îndreptă spre fereastra deschisă, dincolo de care anotimpul composit își trăia ultimile zile pe acel an (un an kiwidepian). Ajunse lângă bătrânul
telescop doar cu o clipă înainte ca intrarea în neant să o împiedice
a mai admira, pentru o ultimă oară, depărtările în care se afla mirifica și echilibrata Planetă Albastră.
1

Ilf și Petrov, „Vițelul de aur“, Capitolul 28.
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ARUNCI CU VIAȚA TA ÎN LUME
Arunci cu viața ta în lume
să poți să te strecori
prin stelele sclipiri de șoapte
și sunete culori
ce-aleargă la margini de descânt
oprindu-se, visând,
sﬁdând închipuirea
și frica de cuvânt.
Luminile se-adună
ca perlele-n șirag
apropiind candoarea
de-al bătrâneții prag.
Iar munții împodobiți
cu aerul de brad
să răcorească-n suﬂet
durerea celui drag.
Și vântul să aducă
cu mare protocol
pe zeul lui străvechi
pe Marele EOL
să curețe mocirla
lăsând pământul gol
de buruieni, de spasme,
de tot ce e frivol.

Vasile Menzel

CHICIURĂ
O creangă cu glazură de gheață
A căzut pe mașina timpului,
Făcând claxonul să sune mereu .
Un cablu electric s-a scurcircuitat,
Luându-i vocea, panicată la greu.
Mașina cu frunze-argintii la roți,
Împinsă de vântul ce-alungă amarul,
Trecând pe la faruri, le-aprinse amnarul.
Luminând calea la vii și la morți.
La un moment dat lumina s-oprește.
A căzut curentul, ca un trăsnet din cer.
Nimic în juru-mi nu mai clipește,
Totul orbește în imensul eter.
Mister la-ntuneric,
La lumină mister
Și ploaia pe case
Îngheață de ger.

MINUNEA
Stăteam solemn lângă icoana
Încremenită-n anotimp,
Acoperită de-o maramă
Făcând minuni de-atâta timp.
O rază de soare o privea uimită
Ștergându-i lacrima de pe o pleoapă

Și-apoi, pe loc, se transforma
Într-un șuvoi imens de apă
Din care s-adăpau în vale,
Suave, blânde căprioare.
Altă minune s-a-ntâmplat
Când credincioși ce sărutau icoana
Și se-nchinau la ea cu jale,
Văzură cum prescura se-nmulțea
Hrănindu-i pe aceia care
Trăiau în sărăcie cu onoare.
Icoana sfântă era Maica
Ce-l zămislise pe Isus,
Acel ce răstignit pe cruce
Lumina-n lume a adus.

SOARELE & MAREA
Când a mângâiat Soarele
Marea,
s-a născut și bunăstarea.
Iar un șirag de stele,
colier de mărgele,
s-a prefăcut în iele;
iele dansatoare.
Nici o lacrimă nu
a revărsat din Mare.
Nici o rază nu s-a stins
din Soare.
Au început s-apară
bucurii
și-au răsărit surâsuri
de copii.
Pădurea s-a-ngânat
cu versul,
iar oamenii s-au cununat
cu Universul.
Și s-au rugat cu toți la cer,
s-au închinat, s-au spovedit,
dar Fericirea i-a privit
până-ntr-o noapte când,
Ura s-a ivit și-a ars
speranțele și visele.
De-atunci s-au răsturnat
dorințele,
iubirea s-a întunecat,
pământul s-a cutremurat,
și-au dispărut ﬁințele,
lăsând, lăsând ruinele
să-și plângă amintirile.
Ce-a fost a fost.
Nu va mai ﬁ.
Dar cine știe,
poate, într-o zi
când Cupidon
ar hoinări
cu arcul său;
săgeata lui
se va porni
spre un nou Soare și
spre o altă Mare.
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FANTEZIE

Tineri poe\i

Spre seară , răsărise Luna
abia pe jumătate.
M-am așezat pe Carul Mare,
printre stele,
privindu-le cum dorm
cu ochi deschiși.
În zori, am început să bat în El,
ca-n tobe, într-un ritm alert.
Neproducând un zgomot prea puternic,
n-am reușit să le deștept.
M-am ridicat atuncea în picioare
și-am început să dansez step.
De-ndată, auzindu-mi pașii

ce străbăteau bolta cerească,
Luceafărul a strălucit mai tare,
trezind întreaga galaxie.
Făcând o reverență,
m-a aplaudat. Și încântat,
surprins, plin de emoții,
spre Terra-m lunecat.
Noroc că între timp a apărut
din Lună și-a doua jumătate
care m-a prins în brațe
făcându-mi semn cu ochiul,
a prietenie.
M-a invitat la masă,
la masa îngerească,
cu mii de lumânări aprinse .
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Umplut de frenezie,
au început să-mi curgă
lacrimi pe pământ,
din care s-a hrănit ogorul ;
Făcând să încolțească Viitorul.
Primisem acest dar de la Cel Sfânt.
Și mulțumind pentru bucate,
uimit de-atâta bunătate,
când să îmi iau un ultim”rămas bun”,
mi-a dăruit și Dânsa, din trupu-i,
o felie. Ce amintire...
O voi purta cu mine-n
veșnicie.


Alina Jurj

Debutează în 2017 cu volumul de proze scurte,
Minte de dovleac, la Editura Casa Cărții de Știință.
În 2018, publică romanul Un bipolar răspunde
la numele meu, la aceeași editură.

Vamă pentru fum

Seara de gală a morții

oare de ce doar în ochii lui
se strâng toate cojile de pâine,
câinii de azi nu se mai hrănesc cu resturi noi o facem,
peste stratul de lalele s-a depus noaptea
pojarul,
dobitocul nu a avut nicicând copită,
ori de câte ori sar gardul din spiritul meu
iese fum negru.
nu mai cred în nimic deseori
pentru a avea certitudini atunci când contează.
toată seriozitatea asta buboasă...
miercuri seara o vulpe rahitică - poate un pui,
a trecut ca un vârcolac din filmele cu efecte speciale,
un metru între mine și ea
ne-am privit reciproc fără să înțelegem nimic exact cum se petrec interacțiunile de obicei,
după care urmează interpretările, stricăciunile au fost făcute cineva a oprit mașina în curbă să traverseze vulpea
a coborât, a alergat, totul pentru o fotografie.
pentru a devenit comedian
trebuie să te ridici de la locul accidentului
ca soarele în diminețile cu orbi.

rochiile stau abătute pe cuierul numărul cinci
pași se încheie ca un fermoar, tras până sus
e seara de gală pentru tot ce urmează să moară.
invitaților nu le pasă de prezent așa că
de ce prezentului i-ar păsa de oameni?
rochiile se asortează cu simplitatea nebuniei tale
în nasturii lor văd iriși din care curge ceva
ar putea fi un rău, o secundă sau poate chiar o sentință.
inima mea s-ar fi putut zăpăci
după ce am lăsat un biscuite –
cum ai lăsa un truism într-o biserică –
fărâmițat pe fața de masă a morții.
ma sprijin de cuierul numărul patru
uneori o durere de spate
e doar o durere de spate.
rochiile aiurează în cor
am fost un vis oprit la jumătate,
prea mic pentru o moarte prea mare ca aici.
e seara de gală pe pamantul acesta
în care nu mai suflă Dumnezeu de un timp.
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e de o parte, o sală pariziană de bal, în care istoria se
mișcă de la un număr de dans la altul. Fără cuvinte,
fără narator. Este vorba despre ﬁlmul lui Ettore Scola,
Le bal, o adaptare pentru cinema a unui spectacol
muzical după o idee a lui Jean-Claude Penchenat (care a avut o
contribuție majoră și la scenariul ﬁlmului). Actorii-dansatori își
păstrează inerția, în ciuda timpului care trece peste ei, depășind
obstacolele războiului, ale relațiilor personale, ale regimurilor
politice, ale inﬂuențelor exterioare, permițându-i muzicii să reﬂecte evoluția politică și transcendența selectivă a culturii, odată
cu trecerea deceniilor. O radiograﬁere a moralei și a atitudinii
franceze de-a lungul a 5 decade. Printr-o incursiune, ajungem de
la disco-ul anului 1983, la Frontul Popular din 1936, la ocupația
germană a celui de-al doilea război mondial, la eliberarea din
1945 de către americani, urmând degajata eră postbelică cu piața
neagră și inﬂuența jazz, războiul colonial din Algeria, revolta deschisă a studenților și turbulențele din mai 1968 și, în cele din
urmă, terminându-se la începutul anilor 1980. Periplul audiovizual prin secolul 20 al Franței începe și se termină în aceeași
perioadă, cu același subsol încărcat emoțional, cu același chelner primitor și cu aceiași neobosiți cântăreți din colț. Barul apare
asemenea unei bucle în timp, accesibilă în orice moment, datorită pozelor de pe peretele din profunzime, un mic muzeu al
istoriei și datorită oglinzilor puse sub semnul fatalității.

P

Pe de altă parte, regizorul Radu Nica, alături de dramaturga
Mihaela Michailov, propun un bar atemporal cu aspect de
ghetou, prin care curge România secolului 20 (Teatrul Național
Radu Stanca Sibiu). Doar că de această dată locul ajunge să ﬁe, la
rândul său, metamorfozat în spațiu de refugiu, câmp de luptă,
loc de captivitate, sală electorală, ring de lupte, magazin local,
cameră de gazare și multe alte spații cu rolul de a ilustra tumultoasa istorie a țării. Circularitatea evenimentelor începe cu anul
2000, pe urmă printr-un ﬂashback ajungându-se la bucuria anilor
'30, cu aer francez, cu cochetărie, cu rochii pompoase, o adevărată Epocă de Aur povestită cu ajutorul corporalității actorilor
și a caracterului permisiv al muzicii. Pe urmă atrocitățile se
succed: de la începerea războiului, la deportarea evreilor, la
nazism, stalinism, comunism, cozile de foamete, avortul, terminându-se cu revoluția din ‘89. Scările sunt spațiul de legătură
dintre interior și exterior, iar intruziunea vreunui personaj, aduce
cu sine, pe lângă propriile justiﬁcații, contexte, drame și o
alunecare în alt moment istoric.
Într-adevăr, diferența dintre cele două părți nu este mare, ﬁindcă atât ﬁlmul lui Ettore Scola, cât și spectacolul de la Sibiu al
dubletului artistic Nica-Michailov au la bază o idee din Theatre
de Compagnol (o creaţie colectivă, sub îndrumarea lui JeanClaude Penchenat) și ilustrează o istorie a secolului XX, pusă pe
peliculă, respectiv pe scenă prin muzică şi dans - cele două arte
sunt complementare fără să se ilustreze una pe cealaltă, func ționând ca întreg la materializarea unui mesaj și a gesturilor prin
mișcări coregraﬁce și imagini sonore. Cum să recompui o istorie
fără cuvinte, doar prin mișcare? La această întrebare servesc cele

două creații, care, pe cât de asemănătoare, pe atât de diferite; se
autoplasează în universal și sunt două reușite ale pariului cu timpul istoric.

Filmul are o structură narativă bazată pe prezentarea cât mai
explicită și mai ﬁrească a realităților, insistându-se pe partea de
coregraﬁe și pe relația dintre partenerii de platou, pe când spectacolul este mult mai dens și mai calibrat, situațiile scenice rezolvându-se prin găselnițe regizorale ingenioase și prin soluții
dramaturgice cu rol ilustrativ, care au aspectul de mici puzzleuri. Din acest punct de vedere, spectacolul este superior ﬁlmului,
adăugând și faptul că Radu Nica conturează mai mult evenimentele și le oferă carnalitate prin pantomimă, dar se folosește
și de caracterul extradiegetic al dansului, pentru a sublinia
luptele de putere și teroarea indusă de evenimentele politicosociale. Toate ﬁind susținute prin mimica actorilor. Expresiile feței
din ﬁlm înclină a ﬁ mult prea îngroșate și teatrale, pe când actorii
din Balul lui Nica exprimă emoțiile și conturează relațiile dintre ei,
într-un mod mai ﬁresc, mai cântărit.
Mecanicitatea și caracterul permisiv al artei cinematograﬁce
au facilitat trecerea de la prezent la trecut, care s-a realizat mult
mai clar și vizibil, prin acea opacizare a culorilor și prin transformarea ﬁzică a barmanului. În continuare, trecerile cronologice de
la o epocă la alta s-au materializat prin apel la fotograﬁe, astfel
ﬁecare perioadă se încheie cu câte un instantaneu care surprinde
atmosfera locului, urmând să ﬁe expus pe un perete. În ceea ce
privește teatrul, lucrurile sunt puțin mai greu citibile. Flashbackul inițial este marcat de o scenă de dragoste, în care schimbarea
hainelor și a melodiei Margaretei Pâslaru cu o muzică dansantă
îndepărtează imaginea anilor 2000 spre cea a anilor ‘20. Intruziunea unui personaj aduce după sine un nou eveniment și implicit și o glisare prin adevărul istoric, iar muzica semnată de
Vasile Șirli induce în acele momente o nouă stare, care alături de
schimbările stilistice ale dansului vor marca modiﬁcarea. Ecranul
plasat deasupra barului funcționează tot în acest sens, ﬁind televizor, aﬁșier sau o fereastră spre întâmplările din exterior, în
funcție de context.
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Până la apariția elementului rusesc pe fundalul românesc,
cele două adaptări se aseamănă prin faptul că folosesc, în mare
parte, aceleași melodii (Il y a de la joie, La valse brune) și prin
vestimentația personajelor. Această similaritate vine din faptul
că România anilor ‘20 și ‘30 era direct inﬂuențată de cultura și
moda franceză - fapt susținut și prin apariția în spectacol a starului de cinema care dă autografe. Pe urmă melodia Lili Marleen ,
iconică pentru nazismul de aici, marchează teroarea și hegemonia lui Hitler în Europa.
Regizorii Radu Nica și Ettore Scola se dovedesc a ﬁ doi esteți
care se folosesc abil de știința detaliului în diverse scopuri cu intenția de a face trimiteri subtile la unele perioade, dar și de a lăsa
spectatorul să construiască singur puzzle-ul, oferindu-i-se doar
piesele componente. Ce dorește să ne transmită istoria prin
vocile celor doi artiști? Ce doresc cei doi artiști să ne spună despre istorie prin decupajele lor? Radu Nica și Mihaela Michailov
povestesc evenimentele cu ironie, atacând miezul problemelor.
Un exemplu pertinent este scena cu tabloul lui Ceaușescu căruia
îi cresc urechi și picioare când intră în scenă și sunt oameni în
jur. În completarea acestei scene, se folosește caracterul extradiegetic al muzicii prin versurile “Eu sunt un simplu cetățean”,
pentru a ironiza ideologia comunistă și poziția dictatorului.
Urmează scena în care foametea pune stăpânire pe România.
Lumea stă la coadă la lapte și strivește în învălmășeala ei un
copil, pe fundal ﬁind versurile “Iubirea e soluția”.

Ettore Scola este, mai precis, folosindu-se de elementele
mărunte, mai mult pentru a face trimiteri la clase sociale și pozi ții, decât pentru a ironiza. În ﬁlm apar o serie de reviste care indică statutul personajelor: de la nazistul care înainte de a-și
demasca identitatea citea din Signal (revistă de propagandă a
Germaniei naziste), la jurnalista care analiza oamenii din bar,
ținând în mână o revistă Cinevie (marchează explozia cinematografului din anii ‘30), până la burghezul francez, care citea
un ziar stufos al vremii și se delecta cu șampanie Moet. Simetria
personajelor și plasarea strategică pe o poziție centrală a elementului care produce schimbarea din instantanee este o altă
reușită estetică a regizorului, totul încheiat cu imaginea de
ansamblu a peretelui cu tablouri poziționate cronologic.
Revenind la relația dintre diegetic și extradiegetic în spectacolul lui Radu Nica, se remarcă construcția părții muzicale și de
coregraﬁe având în vedere acest raport. De cele mai multe ori,

52

Nr. 9-10 (23-24)  septembrie-octombrie 2019

aceste elemente ale relației funcționează separat, dar există și
situații în care se întrepătrund și ilustrează simultan evenimentele. Scena de început, din anii 2000, prezintă atât lupta
grotescă dintre bărbați pentru supremație și pentru a-și arăta
sexualitatea, cât și dansul lasciv la bară atent coregraﬁat al femeilor în extrema stângă a scenei - partea feminității pe întreg
parcursul spectacolului. În ceea ce privește muzica, diegeticul și
extradiegeticul conlucrează în scena căderii comunismului,
unde discursul lui Ceaușescu se suprapune cu o compoziție clasică.
Avansarea treptată a regimului lui Hitler este un eveniment
pe care s-a pus accent în ambele creații. Scola se rezumă la a
prezenta simplist întâmplările, pe când Nica clădește metafore
vizuale. În această idee, se remarcă două scene memorabile din
spectacol: cea în care chelnerul deschide un volum din Mein
Kampf și se aud sunete de tren, reproducând deportarea evreilor
și secvența cu un fum alb, care umple scena, iar chelnerul intră
într-o ﬁbrilație spasmotică făcând aluzie la camerele de gazare
din lagărele naziste.
Două construcții de personaj remarcante (vizibile și în ﬁlm,
dar prea puțin fructiﬁcate) sunt cea a chelnerului-amﬁtrion și a
tipului de comandant militar universal. Chelnerul e un personaj
spumos, un observator și participant atemporal, în același timp,
care înnoadă scenele unele de altele și trage ﬁrul spectacolului
în diverse direcții, în funcție de context. Scena instaurării comunismului cu șoarecii care apar treptat și îl domină pe chelner este
una dintre situațiile scenice de impact rezolvate cu ajutorul acestui personaj. Prezența tipologiei militarului pare a ﬁ o ironie la
adresa imbecilității și impertinenței forțelor armate, dar și o
demitizare a tuturor caracterelor tirane apărute în consemnările
istorice ca ﬁind glorioase - idee amplu și comic satirizată de
Hašek în Peripețiile bravului soldat Švejk.
O relație accentuată este cea dintre feminitate și masculinitate, în spectacol ﬁind o dominantă de la prima scenă de
streptease, la cea de nuntă, la aceea când soțiile își așteptă soții
să vină din război, până la tulburătoarea scenă a avortului în care
securistul agresează o femeie care a avortat, urmând să realizeze
că respectiva este de fapt soția sa. În celălalt Bal, această consecuție apare comic subliniată la începutul anilor ‘30, unde
burghezul francez încornurat dorește să se sinucidă cu un pahar,
dar nu reușește să îl spargă. Făcând o paralelă cu un alt bal, Balul
pompierilor în regia lui Miloš Forman, amintesc scena în care
bărbații fac un exercițiu de admirație feminină. La Forman, în
secția pompierilor apar câteva femei care se privesc narcisist în
oglindă, iar bărbații le admiră pe ele. La Scola aceeași scenă se
petrece la începutul anilor 1983 înainte ca femeile să ﬁe invitate
la dans de către masculii mereu în competiție.
Privind totul sintetic, pantomima, muzica, dansul și relațiile
tăcute dintre personaje sunt un exemplu al universalității și al
aplicabilității Comedia dell’arte în ceea ce privește creațiile de
cinema și teatru, dar și un exemplu al faptului că situațiile sunt
permanente în timp, doar că sunt văzute din alte perspective.
Cele două creații stau și la baza ideii că istoria este vie, pulsează
la fel ca realitatea care ne înconjoară, fără vorbe, fără discursuri.
Și cum ar putea ﬁ ceva mai convingător decât înseși faptele
văzute?
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Reportaj - Zilele Prozei

În perioada 19-21 septembrie, s-a
desfășurat cea de-a XIII-a ediție a Zilelor
Prozei, la Cluj-Chiuza-Maieru. Evenimentul a fost organizat de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, în colaborare
cu Societatea Scriitorilor din BistriţaNăsăud și Reprezentanţa Bistriţa-Năsăud
a Filialei Cluj a U.S.R., în perioada 19-21
septembrie 2019.
Ediția din acest an a avut ca temă Proza
în traduceri. Printre participanții la această
ediție s-au numărat Simona ANTONESCU,
Victor CUBLEȘAN, Daniel MOȘOIU, Rodica
FRENȚIU, Mariana GORCZYCA, Leon-Iosif
GRAPINI, Andrea H. HEDEȘ, Florina ILIS,
Ovidiu PECICAN, Alina PELEA, Laura POANTĂ, Andrei MOLDOVAN, Icu CRĂCIUN, Menuţ MAXIMINIAN, Olimpiu NUşFELEAN,
Iacob NAROş, Mircea DAROşI.
Evenimentul a debutat joi, 19 septembrie, la sediul Filialei Cluj a USR, printr-o
masă rotundă la care s-a dezbătut o temă

de actualitate: Starea prozei. Vineri, 20
septembrie, la Centrul Cultural Chiuza, s-a
desfășurat Colocviul Proza în traduceri.
Temele abordate: Moștenirea lui Liviu Rebreanu; Traduceri de proză în și din limba
română; Experiența de prozator român
tradus în alte limbi; Starea prozei etc.
Au vorbit Irina Petraș, Andrei Moldovan, scriitori și traducători prezenți. La
acest eveniment au fost prezenţi şi directorul Centrului Judeţean pentru Cultură,
Gavril Ţărmure precum și directorul Bibliotecii Judeţene, Ioan Pintea. Evenimentul de
la Chiuza s-a bucurat de susținerea primarului Grigore Bradea. A urmat o Expoziție de desene de Laura Poantă: Viața
printre cărți. Ipostaze
În aceeași seară, la Alpina Blazna (staţiune montană, lângă Maieru), a avut loc o
lectură publică.
Sâmbătă, 21 septembrie, la Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu din Maieru, în pre-

zența primarului Vasile Borș și a directorului Liceului, au avut loc lansări de carte;
festivitatea de premiere, președintele juriului ﬁind Irina Petraș. Laureaţii acestei ediţii
au fost: Simona Antonescu, Daniel Moșoiu,
Mariana Gorczyca, Leon-Iosif Grapini, Andrea H. Hedeş, Florina Ilis, Ovidiu Pecican.
Cea de-a XIII-a ediție a Zilelor Prozei s-a
încheiat printr-o vizită la Muzeul Cuibul visurilor din Maieru.
Organizatori: Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România; Reprezentanţa BN a
Filialei Cluj a USR; Societatea Scriitorilor din
Bistriţa-Năsăud
Parteneri: Biblioteca Judeţeană George
Coşbuc Bistriţa-Năsăud; Primăria comunei
Chiuza; Primăria comunei Maieru; Liceul
Tehnologic Liviu Rebreanu Maieru
Parteneri media: revistele Steaua,
Neuma, Mişcarea literară , Răsunetul cultural și Radio România Cluj.
III

Eveniment editorial

Popasul pelerinului
www.revistaneuma.ro
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AndreA H. Hedeș

e drumurile destinate pelerinajelor, din Europa și până în
Asia, există mici popasuri, amenajate pentru pelerin.
Acesta își poate trage aici suﬂetul, se poate reculege,
înainte de a relua călătoria, de unul singur sau împreună
cu alți pelerini, spre punctul ﬁnal. O practică veche, aproape căzută
în desuetudine în Vest, pentru a ﬁ reînnodată astăzi, reîncărcată cu
noi valențe, pelerinajul a fost și rămâne, dincolo de profundele
valențe spirituale, o călătorie culturală, dar și o călătorie interioară,
spre sinele care se reﬂectă și se șlefuiește în ceea ce întâlnește de-a
lungul acestui drum. Poezia este, pentru Eugen Uricaru, un astfel de
popas al pelerinului, un loc în care pelerinul prin viață își trage
suﬂetul, se racordează la sine și la sensul profund al existenței,
înainte de a continua călătoria, nu în mod necesar spre o catedrală
cât spre înainte, spre mai departe.
Acest sentiment de intimitate, de emoție profundă, însă discretă,
un fel de distanță politicoasă smerită, ca aceea a unei
rugăciuni care se spune în taină, în ascuns, căci Dumnezeu e în ascuns și în ascuns vede, nimbează această
poezie. Are ceva din aparența perlelor: prețiozitatea
discretă, irizarea lipsită de stridență, dar și siguranța
perfectă a sferei. Chiar și înfățișarea volumului, (editat
la Editura Junimea, Iași, 2018, 74 p. în Colecția Atrium),
impune aceeași imagine de discreție.
Dincolo de aceaste irizări se aﬂă, însă, un nucleu
dur, o poezie militantă, circumscriind convingeri solide
și direcții ferm trasate, semniﬁcații bine articulate, fără
concesii sau artiﬁcii de sociabilitate.
Volumul are, din acest motiv, o construcție bazată
pe revelație: pe corpul de un lirism pur stă o cupolă cu
structură dublă, interioară și exterioară. Un joc între
frumusețe și adevăr, între delicat și dur, între lumină și
întuneric, vechea dilemă: artă pentru artă sau artă cu
tendință se aﬂă aici într-o relație de înrâurire reciprocă, nicidecum
antagonică sau de excludere. Într-un Yin și Yang liric, aceste două
tendințe se armonizează una pe cealaltă, atunci când una dintre ele
încearcă să se extindă, se ivește în mijlocul ei sămânța celeilalte,
acest cuplu constituindu-se în baza sistemului de relații între
elementele volumului.
Astfel, avem geograﬁa de o frumusețe translucidă, cu sugestii
de ikebana, de arhitectură în care nimic nu este în plus, nimic nu
este nelalocul lui, în care estetica, emoția privirea interioară sunt cu
măiestrie dirijate, mizând pe acordul cititorului de a intra în acest ﬁn
exercițiu ludic și intelectual de lecturare și receptare a poeziei. Și
avem mai apoi o machetă 3D a cetății nevăzute, cu structura lor în
care distingem cărămizile atent alăturate pentru a forma coridoare
subterane, un labirint de încăperi, scări și pasaje dinspre mitic spre
fantastic, dinspre metaforă și alegorie spre antropolgie, dinspre
istoric și social spre cotidian, spre clipa trecătoare, trădătoare, spre
meditații personale, întrebări și răspunsuri sau sugestii abia despre
viață, despre țară, despre cine suntem și despre ce vorbim.
Lumea ca un vis, viața ca un vis este unul din ﬁlamentele care
devin incandescente la contactul cu lirica acestui volum pus sub
semnul întrebării retorice.
Dinspre mit lunecă în poeme personaje precum Păsărarul,
Vânătorul, Peregrinul, nimbate de o aură de mister, desenate într-un
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clar-obscur ce reliefează, fără a deconspira, ce arată sporind taina.
De altfel, pe întreg parcursul volumului, într-un colț se naște întrebarea: despre cine vorbim? Dacă romanul este o glindă purtată de-a
lungul unui drum, lirica aceasta este o oglindă purtată de-a lungul
unui parcurs suﬂetesc, spiritual chiar, comun? Este pe măsura
așteptărilor reﬂexia ei?
Sentimentul patriotic exprimat în poezie este astăzi încă perimat, desuet, compromis, iar puținele încercări, curajoase ori naive,
sunt puțin notabile. E posibil să mai ﬁe nevoie de timp pentru o
distanțare suﬁcientă față de alte timpuri și de o renaștere a acestuia
și a felului în care poate ﬁ exprimat în cazul noilor generații. În
Despre ce vorbim acesta este unul din pilonii volumului și unul din
factorii de tensiune ce vibrează volumul: Ca o găină fără cap se
zbate, Țara mea./ Ca un cocoș, cu gâtul retezat (XXX) dar și în
poezii precum La noi, în Balcani, Oile, Frica, scrise într-un registru de
luciditate hașurată, mai degrabă, de frustrare decât de
resemnare. Anomalii, torsiuni, realități prea puțin măgulitoare sunt observate, nu cu superioritate de cenzor, ci
cu un sentiment de profundă ﬁliație și tristețe pentru o
stare de lucruri ce pare să nu poată ﬁ îndreptată.
Țara, patriotismul, sunt miezul incandescent al cărții,
ﬂancate de personajele ce vin dinspre mit, în partea de
început și de cele dinspre sacru, în partea de ﬁnal a cărții.
Mitul și sacrul sunt cei doi poli pe care Patria pare să îi ﬁ
pierdut.
Sacrul, în fapt, raportul omului cu sacrul, este și el
revelat într-o lumină ce nu permite cochetăria, în scene
ce par să perpetueze eșecul umanității: lipsa orizontului
spiritual, incapacitatea de recunoaștere a sacrului, a
inefabilului, a divinului și, până la urmă, dezumanizarea,
ratarea șansei la restabilire a omului absolut, imaculat,
îndumnezeit.
Pe parcursul acestui traseu pe drumul anevoios și solitar al
pelerinului, printre realități copleșitoare transmutate în lirică,
întâlnim, din loc în loc, și poeme suave, ﬁligranate, precum: În timp
ce tu dormeai,/ Lumea s-a golit de lume,/ N-a mai rămas nimeni/ Să te
trezească./ Înainte de a pleca/ Au suﬂat în Soare/ Ca într-o lumânare./
Duși au fost!/ În jurul tău, Întunericul/ S-a făcut blând, moale, mătăsos./
Doar el mai speră că o să începi/ Să visezi din nou și așa lumea/ O să se
umple de altfel/ De lume. Toți vor ﬁ ﬁii săi./ O lume de umbre, fără
umbră. (În timp ce tu visai) sau precum cel intitulat O întâlnire: Ai
grijă de tine - i-am spus/ Și nu știam ce să spun./ Cine veghează, pe
cine?/ Cine, de cine se teme?/ - Te va durea - i-am spus/ Și nu știam ce să
spun./ Nimeni nu știe cum doare/ Nimeni nu știe cât doare./ - Fără de
tine, ce mă voi face -/ I-am spus./ Vorbeam atât de încet/ Încât nici eu nu
înțelegeam ce spun./ Și a trecut mai departe,/ Risipindu-și lumina/ Iar eu
așteptam să văd/ În urmă-i, cum întunericul se-aprinde.
Despre ce vorbim ne arată, o dată mai mult, cum poezia poate
să ﬁe, uneori, o antecameră a prozei, aﬁrmă Ioan Holban în Cuvântul
însoțitor al volumului.
Cea mai recentă carte a lui Eugen Uricaru ne arată, o dată în plus,
forța iluminatoare a poeziei, calitatea ei de a tăia, cu precizie și
discreție, drum prin țesătura complicată a vremii, a vieții, a ﬁrii pentru
a scoate la lumină înțelesuri uitate, noi înțelesuri.
III
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Corpuri de iluminat.
azi - condorul
Radu Cange este un veteran al poeziei și,
totuși, reușește să își „upgradeze” discursul
liric, semn că poezia – dacă beneficiază de talentul celui care o scrie – poate să genereze
noi forme, la infinit. Pe clapele volumului său
din 2019, intitulat Lumina condorului şi apărut
la Editura Tracus Arte, autorul este recomandat de Mircea Bârsilă şi Gabriel Coşoveanu. Pe
coperta a patra găsim un citat din Mircea Martin (Radu Cange e găsit discret, decent, melancolic, obsedat de poezie și moarte), iar pe
coperta întîi un frumos desen de Mircia Dumitrescu reprezentînd o pasăre care ar putea
fi condorul aducător de lumină. Comentatorii
poeziei citați mai sus, ca și cei care sînt în interior, la capitolul de referințe critice, subliniază un anumit scepticism pe care-l degajă
poezia lui Radu Cange. Hotărît, poetul nu e un
exuberant, a traversat experiențe neplăcute
la care face aluzie în texte, în chip neostentativ. Eul poetului a declarat de sine apatrid,
vagabond prin cîrciumi, iar singurătatea în
care se complace este confortabilă ca un fotoliu imperial. Texele sînt marcate de o rezervă – decență, dar și dezabuzare – poetul
ar vrea să comunice, dar oare nu ar fi o zădărnicie? Deși destul de sumbre, (poetul se îndeamnă să-l sugrume pe cititor, deși cu
delicatețe) poemele au, în subteranele lor
ceva simpatic, poate tocmai prin modul
reținut de a expune vechi dureri, mai mult
sau mai puțin cicatrizate. O autoironie se
simte în tot locul și luminează, ea nu condorul, atmosfera întregului volum. Dar nici în
spatele/ păcii diafane/ nu mă pot ascunde,
glumește amar poetul. În alt loc, el notează:
mi s-a oprit/ timpul rece/în picioare și în/ coloana vertebrală. // Dacă m-aș lipi/ de un
perete, aș părea/ o pictură murală. Poemele
se desfășoară și se strîng, precum o armonică, sau, pentru a rămîne în registrul vizual, ca
un evantai, dezvăluind treptat detaliile pictate pe el. Universul original al poeziei lui
Radu Cange și imaginea lui murală de sfînt
bizantin merită puse în lumină. Chiar și a
condorului.
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Poete cu doctorat
și angoase
Volumul noțiuni elementare (Cartea Românească, 2018) i-a adus autoarei, Irina-Roxana Georgescu, Premiul de Debut al Uniunii
Scriitorilor, distincție meritată după o activitate literară susținută și meritorie, dublată de
studii înalte de teoria literaturii și literatură
comparată. Angela Marinesc îi dedică postfața volumului și o califică drept „postumană”
în talentul său și o bănuiește de incorectitudine politică pentru că personajul liric feminin care se ivește dintre noțiunile elementare
ar fi „exploatarea”. Ea este elementul sau noțiunea (elementară) care o apropie pe poetă de
masculinitate. De fapt, lucrurile nu stau chiar
atît de rău și, dacă vom citi poemele inteligente și diverse din volum, vom constata că
femeia nu este atît de exploatată, are și bucurii și momente de libertate. Desigur, lumea
este un loc stresant pentru oricare cetățean,
fie el bărbat sau femeie. Ecranul telefonului
este noua religie, oamenii stau încolonați în
trafic ca în fața plutonului de execuție, dispar
reperele unul cîte unul, trăim în lumina orbitoare
a nimicurilor zilnice, îmi duc viața între plăci de
azbest (măcar de-ar fi așa, că nu s-ar mai
întinde incendiile, dar nu prea este), înaintez în
mocirla urbană și mă simt un leș bine conservat,
toți ne ducem viața în ritmul urban schizoid
etc. Poeta sesizează acut și „simte enorm”
această realitate, o comunică după experiențe
traumatizante. Interesant e că viața în rutina
ei, în desfășurarea ei simplă, banală, „elementară”, este percepută, de fapt, ca o ultragiere
continuă a individului. Pînă și pe rîul Colentina
plutesc izotopi de uraniu, destul de plauzibil,
iar rețelele de socializare sînt resimțite ca
agresive, identitățile care plutesc în sosul lor
nu au nimic simpatic. Din fericire, Irina-Roxana
Georgescu e o observatoare atentă și sensibilă, își trăiește teroarea foarte decent și nu
cade în eroarea de a propune soluții utopice.
De cînd un confrate mai vîrstnic a observat că
„lumea-i cum este” (și asta încă din secolul
XIX), viața devine artă a tehnicii creative, cum
inspirat scrie poeta.


Am lepră. mă privesc în oglindă./ am lepră.
oglinda îmi rînjește lepros./ părul meu e lepros
(...) / ochiul meu e lepros. Chiar dacă este doar
un exercițiu stilistic (autodevorare – exercițiu
stilistic I), acest text, ca și altele din volumul său
de debut (atipic, retro, remarcabil - îl califică
adecvat Mircea Martin, pe coperta a patra) e
neliniștitor. Raluca Faraon, care a devenit doctor în litere cu o teză despre neliniște în literatura modernă, coordonată chiar de profesorul Mircea Martin, intră în poezie cu un titlu
de carte neobișnuit: să locuiești într-un cerc și
să nu-ți atingi centrul (Editura Junimea, 2019).
Ne întîlnim din nou, ca mereu în poezia postmodernă, marcată de viețuirea contemporană, cu jungla urbană, angoasantă, schizoidă,
cu feminitatea-mi dușmănoasă. Emblematic și
rezumativ al stărilor expuse în carte este
scurtul poem azi: oamenii locuiesc/ în temnițe/
gratii pe cord/ cătușe-pleoape/ torționari în
fiecare/ răsuflare. Ciclurile volumului sînt concentrice și în extindere, centrifiuge ca undele
apei: Eu, Eu și Celălalt, Eu și Lumea. Eul liric
locuiește într-un cerc și se dezvoltă centrifug,
extinzîndu-ți și modificîndu-și continuu identitatea: rostogolesc identități în fiecare zi. Autoarea generează textul tot în chip circular,
dezvăluind dinspre sine (mama nenumiților)
către lume, toate stările care nu sînt decît nuanțe ale unei depresii. Diminețile tropăie pe
somnul ființelor care găsesc doar o alinare literară. Poezia Ralucăi Faraon e greu de scris și
nu e ușor nici de citit. E greu de scris mai ales
pentru că ea este ,în primul rînd, o poetă școlită și cerebrală, nu se poate lăsa în voia unor
lamentații, știe cît să-și etaleze neliniștea fără
a părea că jelește, nu se abandonează crizelor.
O bibliotecă de emoții ratate adună într-un inventar livresc și sofisticat niște trăiri, în fond,
simple, exersate de toți, dar care capătă, prin
fixarea lor în cuvinte, o putere și o demnitate
care le scot din vag și abulic. Poezia scrisă de
Raluca Faraon este o indexare, cu precize
masochistă, sistematică, a angoaselor. 
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ogdan teodorescu este un prozator (și eseist)
care întruchipează portretul robot al autorului
harnic și tenace care, dăruit de la natură cu talent și o remarcabilă ușurință de a scrie, dar și
de a vorbi, descoperindu-și vocația didactică după
aceea de scriitor. El nu se limitează la exploatarea acestor calități, ci se documentează, studiază neobosit și cu
o mare curiozitate nu doar literatura, ci și sociologia,
filosofia, politologia. Această documentare și aviditate
de a ști totul devin fertile pentru romanele sale, apărute
la noi, dar și - în cadență - în Franța, iar, mai de curând,
și în Grecia și Spania. Acțiunea lor se petrece în spațiul
autohton (dar nu exclusiv), ele au o puternică amprentă de universalitate care le impune și unui public
internațional. Proza sa este pretabilă ecranizării și dramatizării, chiar o singură linie narativă a romanelor lui
poate sta la baza unei piese sau a unui film, deoarece
fiecare dintre aceste acțiuni paralele este o poveste autonomă, structurată complet.
În fiecare roman, acțiunile se combină, cu abilitate,
sporind suspansul și interesul întregului ansamblu. La
Bogdan Teodorescu, acțiunea rezultă prin multiplicarea
unor nuclee narative, fiecare cu personajele sale. În
cazul romanului Și vom muri cu toții în chinuri, recent
apărut la Polirom, în 2019, doar ultimul capitol, însumând cam 40 de pagini din cele 320 ale întregului,
arată legătura dintre spațiile pe care le descrie autorul.
Romanul anterior, Libertate (2016), miza pe relatările adesea divergente ale unei mulțimi de personaje
naratoare. Ei erau foarte numeroși, în vreme ce acțiunea se desfășura într-un spațiu limitat, Bucureștiul
zilelor noastre, personajele comunicând permanent
între ele. De această dată, Și vom muri… se compune
de la un capăt la altul din trei acțiuni disjuncte, petrecute în locuri diferite, aparent fără legătură între ele,
fiecare ridicând alt tip de problemă.
Personajele sunt mai puține, foarte diferite și interacționează mult mai puțin sau deloc, fiind chiar improbabil să ajungă vreodată să se întâlnească. Acțiunile
sunt în număr de trei, fără multe ramificații fiecare, se
desfășoară în paralel în unsprezece zile, acestea fiind
titlurile capitolelor. Iar subcapitolele poartă numele
generice ale personajelor principale și anume: Vizitatorul, Investitorul și Refugiatul. În fiecare dintre zilele acțiunii, ordinea în care sunt puse subcapitolele e diferită,
dar fiecare dintre poveștile paralele continuă într-o desfășurare foarte strânsă și logică, fără divagații și fără ca
una să fie predominantă față de celelalte două.
Pentru fiecare dintre desfășurările epice, având în
centru câte un personaj principal, tratarea narațiunii
este diferită, ceea ce alcătuiește un „mozaic narativ” incitant și nu permite, în niciun moment, scriiturii să
treneze. Vizitatorul e un personaj fără replici. Cititorii îl
pot vedea exclusiv de la distanță, prin intermediul dialogului dintre doi bărbați, șeful și adjunctul său dintr-un
serviciu secret. Scenele dialogale sunt mai sărace în indicații scenice decât un scenariu de film, nu apare nicio
„didascalie”, nicio intervenție de sus a autorului, și. mai
ales. niciun nume propriu. Un subaltern anonim raportează acțiunile Vizitatorului, supravegheat strâns de
o rețea informativă, adresându-se superiorului său cu
Șefu’. Practic, toată acțiunea primei povești se petrece

B

Trei
feluri
de
destin
HoriA
GârbeA

56

Nr. 9-10 (23-24)  septembrie-octombrie 2019

în biroul Șefului, iar faptele celorlalți ne devin cunoscute indirect, prin relatarea subalternului care le știe
din rapoartele primite de la informatorii lui. E un mod
ingenios de a prezenta desfășurarea lucrurilor și mai
ales, pune sub semnul întrebării credibilitatea întregii
rețele. Dacă membrii ei se înșeală sau nu sunt sinceri?
În a doua acțiune, Investitorul e un bărbat care are
un nume vag, Nick, ce trimite ironic la numele generic:
nickname. Mai mult ca sigur nu îl cheamă așa, iar întâmplările lui într-o„stațiune europeană la malul mării”
sunt povestite limpede chiar de autor, în cel mai„doric”
stil. În schimb, Refugiatul are un nume (Arif), este sirian.
El își spune povestea la persoana întâi. E singurul care
își mută locul acțiunii din Siria, o tabără de refugiați,
apoi pe mare, apoi în Europa. Cei doi supraveghetori ai
Vizitatorului rămân în biroul lor „bine pus la punct
dintr-o clădire impozantă”, de unde coordonează spionarea acțiunilor „omului nostru”, spion el însuși, cu
fapte remarcabile la activ, în trecut, dar ale căror amănunte nu ne sunt dezvăluite.
Oamenii serviciului secret sunt temători de reacțiile Liderului Democratic Ales și îngrijorați de contraacțiunile unui opozant, numit, în derâdere, „Maimuțoiul”. Există și un serviciu paralel și rival, fidel aceluiași
Lider. Nick se află la odihnă și turism sexual, la mare,
găsește o parteneră minunată, Lisa și vrea, eventual, să
investească într-un local de lux și de succes, aceasta fiindu-i ocupația. Arif, în schimb, are o viață grea. E un
tip autist, nu-i plac oamenii și este un poliglot senzațional, singurul fiu cu minte strălucită al unui înțelept
musulman cu mulți copii, restul fraților lui fiind cam
nereușiți. A fost silit de vremuri să-și părăsească familia
și orașul natal, aflat în mijocul războiului civil. A devenit
translator într-o tabără de refugiați. Este convins să
meargă în Europa cu o echipă de filmare și un grup de
refugiați pentru a fi traducătorul lor. Filmul ar vrea să
prezinte, în intenția realizatorilor, faptul că refugiații
musulmani nu sunt teroriști, ci ființe umane aflate în
necaz. În fapt, realizatorii au multe prejudecăți referitoare la arabi și la musulmani în general nu-i înțeleg,
fapt care-l irită pe Arif.
Nu se pune problema de a dezvălui evoluția și finalul neașteptat al celor trei povești și felul în care ele
se adună laolaltă. Autorul lansează permanent piste
false, punând la încercare atenția cititorului care își
dorește să afle ce e „în spatele” fiecărei acțiuni. Dar nu
va afla. Totul e combinat cu îndemânare maximă ca să-l
deruteze pe lector și să-l țină alături de personaje până
la final. Bogdan Teodorescu este un autor căruia îi place
să combine scenarii spectaculoase și mereu surprinzătoare, pe parcurs ca și în rezolvarea ultimă. Un mod
riscant de a face roman, dar o garanție a succesului în
cazul acestui autor care nu pierde din mână acțiunea.
Bogdan Teodorescu face o demonstrație de maturitate și virtuozitate. Și vom muri cu toții în chinuri este
rezultatul unui foarte serios și adânc proces de documentare (are și o bibliografie), mai ales în ceea ce
privește lumea musulmană. Acest al șaselea roman al
lui Bogdan Teodorescu va interesa cititorii cultivați de
oriunde. El îi va incita pe cei interesați de realitatea contemporană în căutarea unor adevăruri esențiale ale
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AnA dobre

oul roman al lui Bogdan Teodorescu, Și vom muri cu toții în
chinuri este construit ca un
dosar de existențe, al cărui fundal îl constituie lumea contemporană cu
problemele ei, o lume globalizată, aflată în
stăpânirea urii, a intoleranței. Începutul tuturor problemelor și posibilele explicitări se
află aici, în împărăția urii: „Oamenii aceia
urau împreună. Urau niște politicieni, urau
niște politici, urau niște simboluri, urau o
situație anume și, în cele din urmă, urau
linia bleumarin subțire care-i înconjura”.
Motivația este subiacentă și suprefluă.
Dacă se vrea neapărat o motivație, există
una întotdeauna.
Din acest început, aflat sub cupola urii,
se desprind, în planul construcției narative,
trei planuri epice, cu perspective diferite –
subiectivă, faptele fiind narate de către un
personaj-narator, obiectivă, din unghiul
unei omnisciențe nu total impersonalizate.
Faptele și întâmplările se adună pe parcursul unui calendar care înregistrează momentele subiectului de la intrigă („Help me,
Obi-Wan Kenobi. You’re my only hope”) la
desfășurarea acțiunii, punct culminant și
deznodământ. Sunt unsprezece zile cărora
li se adaugă alte „zile următoare”, ieșite din
timpul real pentru a se prelungi într-un
timp epic în care evenimentele au o dezlegare, o motivație, nu și o justificare.
Ca-ntr-un canon sui-generis, în fiecare
zi, întâmplările se succedă, urmărite alternativ și simultan, în Vizitatorul, Investitorul,
Refugiatul, trei tipologii concentrate ale
unei realități care, dincolo de globalizare și
în virtutea ei, a anonimizat individul reducându-l la o funcție. Tehnica acumulării de
fapte se intersectează cu cea a deznodământului amânat, într-o țesătură epică întreținând, abil și deliberat, suspansul.
Absența determinărilor spațiale – indicii spațiali fiind menținuți într-o ambiguitate voită în didascaliile ce precedă capitolele: „Într-o capitală europeană, un birou
bine pus la punct într-o clădire impozantă”,
„O stațiune europeană la malul mării”,
„Tabără de refugiați în Turcia, în apropierea
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graniței cu Siria” – accentuează simbolismul și conferă valoare de parabolă romanului. Timpul epic fuzionează cu timpul
real, marcat, într-o cadență de metronom,
de cele unsprezece zile plus „zilele următoare”, în care metronomul se dereglează.
Faptele se acumulează aduse într-o viziune
integratoare, viziune ce propune o interpretare a lumii noastre cea de toate zilele.
După ideea dominației urii, alte două
idei integrate epicului capătă consistență:
totul poate fi mistificat, nu mai există
granițe între bine și rău, de aceea, totul
poate aluneca în fake news. Suntem în
epoca fake news. Valorile și-au estompat
sensurile care le-au fundamentat. Cei care
dețin puterea au toate motivele să creadă,
fără nici un fel de iluzie, că pot controla
totul – vieți, destine nu doar individuale, ci
chiar la nivel planetar. De altfel, judecata
politică nu mai privește individul, ci colectivitatea, națiunile, popoarele.
Când meditează epic asupra problemelor contemporaneității, Bogdan Teodorescu – autorul – se străduiește să se mențină într-o obiectivitate ce tinde spre impersonalizare, lăsând poveștile să reveleze
sensurile. Dincolo de aceasta, se simte, totuși, o undă de compasiune, de empatie
pentru toți cei posibil de asimilat ipostazei
de victimă. Da, se poate spune că lui Bogdan Teodorescu îi este milă de umanitate,
pe care o privește general, din perspectiva
unei iubiri pancosmice, iubire pe care o
contrapune urii dominante.
În acest context, titlul, Și vom muri cu
toții în chinuri, își relevă semnificațiile. O
replică din cea de-a unsprezecea zi, a
tatălui lui Arif, Refugiatul, sirianul înțelept
este semnificativă: „Și așa se demonstrează,
din nou, că întotdeauna oamenii sunt
aduși unii lângă alții de ura față de alți oameni, dar mai ales de dorința profundă,
eliberatoare și otrăvitoare de a-i vedea pe
toți acești dușmani murind în chinuri...”
Meditând asupra acestor situații, Bogdan Teodorescu face, în mare parte, dar cu
mijloace proprii, același lucru ca Michel
Houllebecq în romanele sale, Platforma și,
mai ales, Supunere – ficțiune politică. Nu mai că antiislamismul scriitorului francez și
temerea acestuia într-o posibilă dominație arabă în Europa, așa cum o ficționalizează în distopia Supunere, se topește la
Bogdan Teodorescu într-o narațiune neu-

tră din punctul de vedere al politicului, o
narațiune atinsă de o nostalgie a istoriei. În
plus, Bogdan Teodorescu mizează pe înțelepciune, ca factor de armonizare a celor
două culturi – europeană și arabă. Tatăl lui
Arif, un înțelept, care-i modelează viziunea
asupra existenței și filosofia de viață („...Să
te uiți la ai tăi cu dragoste și cu grijă, la cei
de sus cu atenție, la cei de jos cu respect și
la toți oamenii cu liniște. Nicăieri în viața ta
să nu fie loc de ură”) devine un simbol al
pacifismului. Dincolo de orice prejudecăți
ce implică religia sau cultura, oamenii
rămân oameni, aduși în structura și cadrele
aceluiași arhetip.
Și vom muri cu toții în chinuri este o ficțiune politică, revelând un mod românesc
de a vedea problemele lumii contemporane, așa cum romanele lui Michel Houllebecq relevă un mod franțuzesc de a le
vedea, aceasta în ciuda faptului că Bogdan
Teodorescu își propune programatic să iasă
din limitele unei viziuni restrictive pentru a
păși în arena universalului. Și, totuși, chiar
punctând aceste aspecte, există o dimensiune românească în acest roman ce se
poate urmări în seninătatea, în calmul
obiectiv, transmundan al reflecției epice.
La final, când liniile narațiunii se clarifică în sensul dezlegării misterului, al motivației psihologice și politice, se relevă simbolismul evenimentelor și se revelează
opțiunea etică a autorului. Imaginea tatălui
care-și veghează fiul – victimă a unui atac al
urii, în care presupusul vânător (terorist) a
devenit vânat (victimă) – este emblematică, răsfrângându-și semnificațiile într-o refracție retrospectivă. Este o imagine a
durerii paterne, a relației dintre lumea tatălui și lumea fiului, dintre trecut și prezent,
aduse în prezentul prezentului. Simultan,
sunt aduse, în aceeași ecuație, alte două dimensiuni – prezentul și viitorul.
Lumea ca nelume se relevă în schimbarea rolurilor: tatăl își veghează fiul, când,
în ordinea unei normalități admise, lucru rile ar trebui să stea invers. De aceea, viitorul este amenințat. De aceea, scena
aceasta finală este o posibilă apocalipsă.
Pericolul în care se află lumea de astăzi uniformizează destinele. Dacă un om este
amenințat, omenirea întreagă este amenințată. Viitorul este comun: și vom muri cu
toții în chinuri, dacă...
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emulţumiţi, de cele mai multe ori, de felul în care
este rânduită lumea, se întâmplă ca poeţii să aibă
propriile variante asupra modului în care ar trebui
schimbată, fie doar şi în spaţiul liric pe care îl propun, asupra relaţiei fiinţei cu universul pe care-l locuieşte, cu
sacrul atât de schimbător în lumea poemelor. În recentul său
volum, Poetul la Stalingrad (Editura Neuma, 2019), Valentin Iacob
are o atitudine temerară în domeniu, de vreme ce îşi începe
contemplarea poetică încă înainte de facere, înainte de explozia
întemeietoare (big bang), fiind deopotrivă părtaş, atât la naştere,
cât şi la stricare. Să recunoaştem, e un punct de vedere poetic
destul de interesant, de original, fie şi pentru faptul că elimină
astfel refacerile poematice, destul de comune de la o vreme. O
astfel de orientare spre nucleu, fără să se piardă în inutile ritualuri
lirice, s-ar putea să-i vină de la formaţia sa de bază de matematician, afirmând şi convingând şi el, precum înaintaşii săi în
breaslă, că matematica nu este o ştiinţă abstractă, ci una a
esenţelor, evoluând, nu de puţine ori, pe acelaşi teren cu arta.
După Valentin Iacob, lumea de dinaintea
facerii este una a mitului perceput în
acumulări, dar şi bolnav de sine,
îmbătrânind, răpus de somnolenţă, o
grădină a Hesperidelor gata să se
prefacă în cioburi pentru o realitate
altfel, în care tot ce este durabil se
poate neantiza: „merele daurite îşi încep
valsul/ – pas mărunt, pas bătut, pas
scindat – / explodează toţi deodată din
zidul grădinii/ Hesperidelor:// un asalt
imparabil în culori de must şi de mir,/ o
grijanie biruitoare, festin de păsări de
ceară, zăngănitoare/ a început să mestece
Lumea şi o scufundă...// lumea care tresare
în somn la spovedania asta/ silită... periodic
uitată, reamintită/ şi adoarme la loc – un chit uriaş, împietrit/
cândva într-un vis născut.” (Pe la Big Bang fără un sfert) Iată aşadar
şi o reinventare a eminescianismului, dacă avem în vedere
perceperea stării primordiale a universului, a materiei, printr-o
somnolenţă eternă, până la ivirea punctului care se mişcă sau
explodează.
Titlul volumului nu este o probă de extravaganţă, de
teribilism menit doar să capteze atenţia. Stalingradul reprezintă
pentru poet, în planul unei percepţii apropiate, big bangul,
momentul exploziei care modifică radical universul, după care
lumea nu mai este aceeaşi, fragmentele generându-şi propriile
legi, mitul (care nu lipseşte într-un Stalingrad de dinaintea
erupţiei, fie că este unul de tradiţie, fie că se numeşte Tolstoi sau
altfel) disipat în cioburi şi praf, pierzându-şi aura, partea sa de
sacru, amestecată în cenuşă, noroi moloz. Legi noi se cristalizează, absolut diferite, raporturi ciudate ale fiinţei cu lumea, crize
şi drame noi, asociate cu neaşteptate hălci de viaţă, pe care
hazardul exploziei întemeietoare le întâlneşte în hotarele noi. O
criză a mitului determină naşterea prin nimicire: „În vremea asta,
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Lev Tolstoi schimba întruna/ kalajnicoave pe samagonkă,// doar,
doar o mai atinge o dată şi el,/ chimirul fetiţelor Morgana/ ce
curgeau tânguios printre obuze...” (Plajă la Stalingrad) Este o
dramatică luptă pentru supravieţuire, pe viaţă şi pe moarte, a
unui univers perceput prin valorile sale, gata să se risipească în
bucăţi, să îşi trăiască agonia din pragul catastroficei faceri:
„De-acum haitele tancurilor sunt tot mai aproape./ Vin peste noi
zornăind asurzitor din şenile./ Şi de sub şenilele lor, zâmbeşte
Apocalipsa./ La un Poker gigantic jucată./ La Stalingrad, la
Pokerul lumilor, îngheţat./ Pokerul jucat în orb, care cu bunic,/
care cu toţii uitaţi acolo departe,/ Pokerul pe care îl mai jucăm şi
azi, cu toţii...” (Poetul la Stalingrad)
Big Bangul, numit şi Stalingrad în volum, nu aduce o lume mai
senină, mai echilibrată, mai dătătoare de lumină, ci una mai
dramatică, născută prin violenţă şi din crizele profunde ale stării
anterioare, ameninţând să le perpetueze: „Tatăl meu atârnând!
Se legase de ţeava de gaz/ din dormitor.../
Iar ăsta fusese doar ultimul din haita mea
de monştri./ Monştrii născuţi sub şenile,
la Stalingrad./ Aşteptându-mă răbdători,
peste ani...” (Ibid.) Aşa se face că erupţia
numită Stalingrad este simţită azi tot
mai aproape.
Ceea ce incită şi intrigă în volumul
de poeme al lui Valentin Iacob este
faptul că, în viziunea sa, facerea este
un fenomen care ameninţă să fie
repetabil. El s-ar produce la îmbătrânirea şi degradarea valorilor
universului pe care îl locuim, prin
repetate crize şi prin pierderea
identităţii umane. Nu suntem departe de
un neoexpresionism: „După ce vom fi făcut turul şi pirueta de
onoare/ Pe lângă mesianicele osuare/ După ce vom arde, vom
dibui/ După amintirea dintâi a unui a fi.../ După ce vom exploda
în toate astea,/ mult mai presus decât a muri,/ decât a dăinui...”
(Infinit micşorat) Tonul uneori profetic al versurilor, susţinut de
viziuni care adesea amintesc de Ioan din Patmos, trece în cuvinte
cu fervoarea unor dicteuri suprarealiste: „Îngerii care plonjau
strecuraţi printre schije,/ în Volga şi-n Don,/ Îngerii, de-a valma
cu curvele alea-nspinate/ care continuau să le ceară obolul
înainte clienţilor/ Ca să-i treacă peste atât de încărcatele,/ de la o
vreme/ ape ale râurilor/ Lethe şi Acheron...” (Plajă la Stalingrad)
Poetul simte dramatic îmbătrânirea mitului, degradarea şi
disiparea lui, dar fără a se lamenta, pentru că rătăcirea şi calvarul
a ceea ce este iniţial durabil îşi aşteaptă risipirea într-o lume care
este pe cale să fiinţeze. Pentru Valentin Iacob, izvoarele poematicului se găsesc în astfel de mituri, menite să aibă soarta
ephemeridelor.
O astfel de facere a lumii, la care este martor, poate şi părtaş
(cu poeţii nu se ştie niciodată!), îi permite autorului o libertate
de mişcare aproape fără oprelişti în dimensiunile noului spaţiu,
ceea ce şi face în a doua parte a volumului (sunt patru părţi în
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total!). Incursiunea în noua lume stă sub semnul capriciilor, cu
raportare la cele muzicale, la trăsăturile lor definitorii: fantezie,
improvizaţie, forme fragile, extravaganţă, treceri neaşteptate de
la o stare sufletească la alta. Fac precizarea, pentru a nu fi tentaţi
să apropiem capriciile poetice asupra cărora ne pronunţăm cu
Los Caprichos a lui Goya, în care, cum e bine ştiut, se vede cum
„somnul raţiunii naşte monştri”, deşi nici de asta nu este prea
departe poetul explozivului Stalingrad. Este o mişcare elegantă,
curgătoare, deşi bizară, în care spiritualitatea şi materialitatea
lumii nu se conturează distinct, într-o competiţie a contaminărilor. Astfel, un alt mod de contemplare, în care preajma
trăieşte intens, devine posibil: „După asta, miracolele au luat-o
razna./ Unită direct cu Ioanidul printr-un arc de zăpadă,/ Calea
Victoriei ducea drept în cer./ Şi pe urmă, pe blocurile din jur/ s-au
aşezat păsări mari şi stranii,/ şi maşinile claxonau înnebunite/ de
păsările alea bizare./ Începuse ambuteiajul prin oraş.” (Infinit
lunecos) Libertăţile pe care şi le asumă, alături de o îmblânzire şi
stăpânire a sentimentelor (care fac, nu de puţine ori, ravagii în
textele poeţilor!) duc deseori la secvenţe de o rară profunzime:
„Neobosită, marea îţi stinge pielea/ ca pe umbra unui arbore.//
Şi pe sub mare, mai curge ceva: un râu impetuos.../ o insomnie
nesfârşită, de un rug legată,/ şi ea...” (Capriciu IV) Iată puterea de
a privi şi dincolo de „foşnirea mătăsoasă a mărilor cu sare”
(I. Barbu)
Trecerea poetului prin lumea nouă, de după explozie,
cunoaşte explorări lirice diversificate. În partea a treia (Orgie
Expres), aşa cum sugerează şi titlul, se aglomerează un mediu al
degradării umane, extins la nivelul întregului univers. Universul
propus alunecă spre cel întâmplător, în care orgiile dobândesc
dimensiuni noi ce se revarsă şi în mitic, în ceea ce ar trebui să fie
sacrul, dar nu mai e (Cel mai frumos păr din lume). Poemele nu
sunt departe de „piesele condamnate” ale lui Charles Baudelaire
sau chiar de Cânturile lui Maldoror ale lui Lautréamont (Bertha
cur de fildeş, Un miliard de turnuri din Pisa), pe alocuri însă, dar nici
de teme barbiene, precum iubirea mai intensă a amorului după
moarte (Coliva stinsului amor).
Cu toate acestea, credem că este o parte a volumului mai
puţin supravegheată de autor, de vreme ce putem întâlni şi o
seamă de gratuităţi, speculaţii uşoare, fără consistenţă, de spus
la o bere, eventual fără alcool (Dumnezeu sexual). Sunt şi la
nivelul limbajului astfel de căderi, prin explorarea, mai puţin
fericită, a unor atracţii paronimice sau a unui transfer de termeni
între domenii diferite, care râmân însă la nivelul unui anecdotic
ce nu reuşeşte să comunice şi poetic (Orgie Expres).
Toate acestea se cuvin spuse, cu atât mai mult cu cât poetul
foloseşte, în mod fericit, o paletă generoasă de modalităţi care îi
fluidizează comunicarea, care reuşesc să exploreze subteranele
fiinţei. Aşa ar fi, spre exemplu, intertextualitatea, nu doar ca
palimpsest, ceea ce este, până la urmă, destul de comun, ci prin
transformări textuale (La Ţigănci seria n-a), un nivel diferit al
livrescului. Să amintim că există şi portrete noi, inedite, ale unor
personaje celebre, precum cel al lui Hamlet: „În vremea asta, tu
treci, aşa viu,/ hărăzit unui insectar de zimbri în derivă./ Treci
încastrat în albul ochilor lor...// Eşti o icoană nerevendicată./ Treci,
mortule, pierdut între falăngile de sfinţi/ cu ochi reci:/ Mirul lor
îţi unge visele de prizonier pe vecie/ între moarte şi ceţuri, la
Elsinore...” (Capriciu VII. HAMLET) Este de menţionat rolul amintirii
în volum, uneori cu accente de preţiozitate (Lili Marlene), cul tivarea oximoronului şi, cum era de aşteptat, preferinţa pentru
sinestezie (Marele pragmatic), precum şi frecventele imagini de
peisaj în aşteptare, mereu încărcat de un potenţial dinamism:

„Noi cei vii, cu măşti de zăpadă, bronzaţi de foame/ şi ger/ Şi
purtând la picioare Moartea, drept giuvaier.” (Plajă la Stalingrad)
Motive din marea poezie se arată în răstimpuri, ca oglindiri ale
unei lumi sufocate de o mitologie nouă, în puzderii, precum ar fi
cel al zăpezilor de altădată, într-un demers liric marcat de un
biografism aspru şi ciudat (Cafeluţa).
Surpriza volumului este parteaa IV-a (Lista lui Euler), care pare
să fie proză, de vreme ce textele nu se înfăţişează sub formă de
versuri, deşi ar fi putut să o facă. Câteva motive ne îndeamnă să
le considerăm poeme în proză. Aşa ar fi, mai întâi, încadrarea în
problematica volumului, apoi reluarea unor teme ale poemelor
anterioare. Nu în ultimul rând, simbolistica bine susţinută şi, ca
să nu lungim prea mult înşiruirea, exprimarea metaforică printr-o
mare densitate de mijloace poetice. Să spunem că episoadele
narative nu au tendinţe centrifuge în raport cu nucleul volumului. Apoi, în sfârşit, este de remarcat finalul ca sinteză a întregii
cărţi.
Această parte, a patra, se deschide cu un text emblematic,
cu iz cioranian, un elogiu adus nemuncii (lenea devine o valoare
esenţială), pentru că, spune poetul, nemunca este înaintea facerii,
nefăcutul, starea de eternitate a universului rămâne o permanentă tendinţă a fiinţei: „Când «vinovat e tot făcutul şi sfânt doar
nunta, începutul», voi doar nimica nefăcând lăsaţi deoparte tot
ce nu-i torpoare, delăsare, zăcut, parazitism, scuturaţi-vă de
unele scame jegoase de muncă, deodată cu ultimele urme de
bicisnică vinovăţie-n faţa lor, a bicisnicilor atacanţi şi mârlani
maladivi ai muncii, ei, laborioşii din lipsa ocaziei şi curajului, din
lipsa orizontului de a fi nelaborioşi statici, imuabili – voi, vinovaţii
de nemuncă fără vină, informatorii, trădătorii şi iudele din jenă ai
lenei, întoarceţi-vă-n forţă la nefăcutul cel preasfânt, preafericit,
căci, la început, a fost Cuvântul şi Cuvântul era Nefăcut, era Lene
cotropitoare – înapoi la nemuncă!” (Oratoriul lenei). Deşi este
într-un context, ceea ce mai potoleşte mesajul, tonul şi judecăţile
tranşante transpuse într-un registru profetic îi dau contur de
manifest.
Partea de proză a poemelor explorează rătăcirile unei lumi
„făcute”, îndepărtarea dramatică de propria sa identitate, cu
scene care, adevărat, de astă dată, concurează paginile din
Cânturile lui Maldoror sau Capriciile lui Francesco Goya, atinse de
somnul raţiunii (Nunta ulceroşilor). Într-o asemenea confuzie şi
alterare a valorilor, nu mai poate surprinde pe nimeni că orgia
se transferă în rai.
În aceste din urmă texte, în care poetul a renunţat la versuri,
dispar reperele diacroniei şi istoria se retrăieşte cu intensitate,
împreună (Prolog. Ceauşescu pletos). Mai mult, viitorul devine o
parte a trecutului, când personajul îşi trăieşte propria-i moarte
(Lista lui Euler, p. 100). Criteriile valorice dispar şi altele încearcă
să se contureze, ale haosului, dacă acest lucru ar fi cu putinţă.
Peste tot pluteşte un aer de apocalipsă, cu un plus de grotesc
tinzând spre absurd, faţă de cel al lui Ioan. Lista cu pricina,
fabuloasă asociere de personaje şi personalităţi incompatibile şi
cu neputinţă de comparat într-o accepţiune comună, mai mult
sau mai puţin consacrată, se transformă în cortegii de coşmar,
conduse de Talpa Iadului, iar o judecată a morţilor este tot ce mai
trebuia pentru un astfel de tablou zămislit din lumea de după
Big Bang. Prefacerea fiinţei şi a unei lumi din fragmente, într-o
ordonare haotică, conduce, în viziunea poetului, la necesitatea
unei noi faceri, a unui nou Stalingrad. Aşa se face că Valentin
Iacob este poetul care rămâne mereu înainte de facerea lumii,
precum un profet al primejdiei.
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a prima vedere a vorbi și a scrie despre martiri și mărturisitori, despre
eroi ai credinței și ai idealurilor este
ușor anacronic, poate chiar peste
mână, îndeosebi în timpurile grăbite (uneori
prea nerăbdătoare) ale actualității. Momentele de răgaz, de meditație, de introspecție
sunt mai mult decât necesare în vacarmul în
care socialul îi atrage pe toți ca-ntr-o cursă
fără scăpare și fără concluzie.
Istoria se scrie cu timp și fără timp și, negreșit, se impune în a-și spune cuvântul în
lume, mai repede sau mai târziu, și a grăi despre realități stabile, despre principii, despre
coerență și perseverență.
Este o realitate mai mult decât cunoscută
vizita Sfântului Părinte Francisc în România în
perioada 31 mai – 2 iunie 2019. O întâlnire a
unui Pontif cu locuitorii și lucrătorii „Grădinii
Maicii Domnului” nu este numai istorie de
catalogat, ci și realitate de trăit. După 20 de
ani de la vizita sfântului Ioan Paul al II-lea în
România, un alt succesor al Bisericii Universale intră în universul românesc pentru a
aduce întâlnirea și mersul împreună în lumina
unei priorități mai actuale. Vizitează zonele istorice și religioase ale României, arătând importanța centrelor în cursul unui popor.
Periferia și centrul se completează reciproc,
respiră, trăiesc și se hrănesc împreună.
În ultima zi a vizitei de stat, apostolice și
ecumenice, Papa Francisc poposește în Mica
Romă, acolo unde „a răsărit soarele românilor”, în orașul episcopal al Școlii Ardelene,
punctul 0 al românității și europenității poporului român, Blajul nostru cel de toate zilele, așa
cum îl numește unul dintre poeții blăjeni.
Pe Câmpia Libertății, în cadrul Sfintei
Liturghii duminicale, Pontiful Roman beatifică șapte episcopi martiri ai Bisericii GrecoCatolice, stindarde în fața unei perioade
postbelice devastatoare din istoria României
moderne. Gestul Papei Francisc de a-i beatifica la Blaj pe cei șapte martiri episcopi, (cu
toate că beatificările sunt săvârșite de emisari papali și numai canonizările sunt înfăptuite la Roma de Sfântul Părinte), a venit ca o
ploaie de vară peste un pământ arid, recunoscând și împlinind o istorie nerecuperată
în vederea unei curățenii mentale și morale,
un gest ce precede o respirație adâncă, un
oftat de mult așteptat la nivel religios și social.
Cei șapte episcopi martiri au fost, în definitiv, ceea ce ieri și astăzi (și-ntotdeauna) se
numesc oameni cu principii, statornici în
credință și coerenți în crezul personal. Ideal
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concret trăit ce poate astăzi uimește, creează
stupoare și mână spre revederea ființei interioare, cu toate că, evident, într-o penurie de
modele sociale sperie o asemenea atitudine
intransigentă a celor șapte episcopi. Uman
vorbind, atitudinea noilor Fericiți recunoscuți
recent de Biserica Universală nu este la îndemâna oricui, cu toate că în teorie ceea ce
dânșii au aclamat și exclamat este înfăptuibil.
Totuși, ar lipsi idealul puramente interior ce
încununează decizia de a sta coerent împotriva unui sistem represiv, împotriva, în fine,
direcțiilor care atentează la viața interioară,
viața conștiinței sau viața fizică. De altfel, atitudinea lor se așează cuminte în pleiada miilor și zecilor de mii de martiri cunoscuți și
necunoscuți pe care îi însumează Biserica
creștină de-a lungul secolelor, o atitudinea de
slujire și dăruire de sine în a împlini și îndeplini misiunea personală.
Câteva informații și biografice despre noii
Fericiți beatificați ar completa cercul evocativ
și, în nădejde spus, grăitor actualității și în
speță celor care duc mai departe și acest patrimoniu al Bisericii și al neamului.
Într-o noapte de toamnă, mai exact în
noaptea dintre 28 spre 29 octombrie 1948,
sistemul opresiv de atunci aresta întreg episcopatul Bisericii Greco-Catolice din România.
Motivul? Erau personalități care nu se înca drau în noua orânduire de „om nou”, limitându-li-se astfel libertatea. Cu toate că erau
persoane cu un curiculum apreciabil atât în
cadrul religios, cât și social, una dintre valorile
fundamentale, și anume libertatea de conștiință, a fost încălcată.
Fericitul Ioan Bălan, cu studii la Blaj și
Roma (unde a obținut doctoratul în filozofie și
teologie), a fost episcop vicar de București.
După arestare, a fost supus unor torturi
uluitoare și s-a sfârșit din viață în anul 1950 la
vârsta de 50 de ani.
Fericitul Valeriu Traian Frențiu a studiat la
Blaj, Budapesta și Viena. A fost hirotonit episcop pentru Eparhia de Lugoj, iar ulterior s-a
transferat în Eparhia de Oradea. Fiind decanul
de vârstă al colegiului episcopilor arestați în
1948, trece la cele veșnice în închisoarea de
la Sighet în anul 1952 și este aruncat în groapa comună de la marginea orașului Sighetu
Marmației, devenit loc de pelerinaj anual.
Fericitul Ioan Suciu s-a născut la Blaj în
anul 1907. A studiat la Roma, unde și-a încununat studiile cu cele două doctorate în filozofie și teologie. Devine episcop și administrator apostolic al Mitropoliei Blajului. Spirit energic și totodată blând, este alături de

zonele defavorizate ale societății. Ajuns la închisoarea din Sighet, moare de foame la
vârsta de 46 de ani.
Fericitul Tit Liviu Chinezu este protopop
de București în momentul arestării din anul
1948. A studiat la Blaj și Roma și este consacrat episcop în anul 1949. Arestat și transportat la mănăstirea Neamț și Căldărușani,
refuză renunțarea la credința catolică. Închis
la penitenciarul din Sighet, își găsește sfârșitul
în foamete și frig la vârsta de 51 de ani.
Fericitul Ioan Bălan, după studiile de la
Blaj, Budapesta și Viena, slujește ca preot
paroh în biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din
București, care va deveni în anul 2014 catedrala Eparhiei Greco-Catolice de București.
Supraviețuiește perioadei de exterminare de
la închisoarea din Sighet și este transportat
cu domiciliu obligatoriu la mănăstirea Ciorogârla, aproape de Capitală, unde trece la cele
veșnice la vârsta de 79 de ani.
Fericitul Alexandru Rusu, născut în județul Mureș, studiază la Târgu Mureș, Blaj și
Budapesta, unde obține un doctorat în teologie. Om de litere, conduce ziarul „Unirea” și revista „Cultura creștină”. Este numit episcop al
nou-înființatei Eparhii de Maramureș în anul
1930. Rezistă în fața cedării Ardealului de
Nord și în fața regimului politic instalat în anul
1945 în Regatul României. Arestat în 1948,
trece prin mai multe închisori (Pitești, Sighet
și Dej și Gherla) și domicilii obligatorii (mănăstirile Ciorogârla, Cocoș și Curtea de Argeș).
Spirit puternic și principial, este răpus de
boală la vârsta de 78 de ani în închisoarea din
Gherla și înmormântat, fără a i se cunoaște
locul de veci, în cimitirul deținuților de la periferia orașului.
Fericitul Iuliu Hossu (primul cardinal al
României și al Bisericii Române Unite, GrecoCatolice) a fost ierarhul care a citit Proclamația
de Unire a Transilvaniei cu Regatul României
de la Alba Iulia din data de 1 decembrie 1918.
A fost episcop al Eparhiei Greco-Catolice de
Cluj-Gherla, senator de drept în Parlamentul
României și membru de onoare al Academiei
Române. Se sfârșește din viață în anul 1970,
după o viață trăită în conformitate cu credința
catolică și cu valorile în care a crezut până la
sfârșit.
Oameni care au confirmat în materie de
studiu, parcurs social și eclezial au ajuns în
locurile recunoscute și apreciate ale istoriei.
Este o lecție de viață grăitoare despre istoria
universală a principialității, care lămurește de
alminteri o morală a brazilor care se frâng, dar
nu se îndoiesc.
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ragismul liricii lui Dan Damaschin provine dintr-o ipostază
profetică, profund religioasă, pe care și-o asumă organic („A
fi profet preț de o viață, preț de un destin”) scrutându-și
veacul, epoca („drama civilizației noastre”) și realizând cum
aceasta se îndepărtează mereu mai mult de dreapta credință în
Dumnezeu („Există nenumărate chipuri de a Te tăgădui/ și de a ne
lepăda de Tine, Doamne”), având revelația că astfel omenirea se îndreaptă implacabil spre un sfârșit apocaliptic al ei:„Am văzut căile
pierzaniei”. El simte, astfel, chemarea de a avertiza lumea asupra autodistrugerii sale, denunțând-o oracular:„chipul creatorului, întipărit
în creatura sa,/ e pe cale să fie uitat complet de către acesta/ când un
străvechi instinct al autodistrugerii e gata, în sfârșit, să triumfe și afli
că aparții speciei sinucigașe” (Poetul și semnele timpului).
Singular pe aliniamentele generației sale, individualizându-se ca
un poet-rezoner lucid al tragediei existențiale contemporane, nu a
seminției, ci a lumii cosmice căreia îi aparține, Dan Damaschin se
simte ales, chemat, aidoma profeților Vechiului Testament („iluminat
de o lăuntrică, nenumită plagă /…/ sufletului meu îi izvodește semn
de îndurare”), a-și potrivi glasul poetic în versuri oraculare, reluând
harfa „celui de pe urmă psalmist” pentru a aminti lumii că acum „E
un timp de pocăință, e un timp de răscumpărare/ și de mântuire”.
Dacă poeții prooroci al Vechiului Testament anunțau, cu secole
înainte, venirea pe Pământ a Fiului Domnului, pentru a aduce pacea,
mântuirea, proorocul modern, alias Dan Damaschin, se află, și își rostește cuvântul, după prezența între noi a Mântuitorului, cel care a
adus noua Evanghelie în lumina căreia omenirea și-a schimbat dimensiunea identității sale. Poetul își rostește, astfel, adorația cu
solemnitate patetică:„Sunt locuit de tine ca de moarte” sau, altundeva: „Dezvelesc miez de lumânare nuferii/ Plutitori într-un necontenit perind/ Ochii mei înumărându-i în prundul aurifer/ Despre Tine
veșnic mărturisind” (Delta), închină de asemenea, psalmodiind, cuvânt de adorație Maicii Domnului:„Spre a îngenunchea la temeiurile
crucii Fiului Tău,/ trezvia-mi rugătoare se alătură Ție, Preacurată./
Sfântă Maică a lui Dumnezeu, îngăduie și plânsul/ meu, părtaș la tânguirea Ta, nemângâiată” (Lacrymosa).
Discursul liricii lui Dan Damaschin nu are nimic în comun cu versificația banală a temelor biblice obișnuită pentru poezia așa-zis religioasă. Pentru că el este în fibra sa lăuntrică un om religios care se
rostește pe sine trăind experiența sacrală a mântuirii în Dumnezeu (v.
volumul antologic Ziua Fiului Domnului, Editura Eikon, București,
2016).
Lirica oraculară a lui Dan Damaschin, poate fi prea lesne apropiată de poezia mărturisitoare a poeților Vechi-testamentari. El se
simte chemat („asemenea pescarilor neștiutori de carte”) să vorbească lumii despre decăderea morală și spirituală a acesteia (la fel
făceau poeții Vechi Testament), având, de data aceasta, o viziune escatologică, în dimesiune cosmică:„Vorbesc despre ziua în care aștrii
se vor fi șters/ cu totul, când scăpătatul soarelui de nici un/ răsărit nu
va mai fi urmat, când umbletul pe/ muchia iadului, aidoma unui
somnambul, de/ o trompetă îngerească îmi va fi curmat.// Vorbesc
despre ziua când fluviile și oceanele se vor/ face nevăzute, când înspumarea șuvoiului va/ atârna de pereții cascadelor, precum o iască,/
amintindu-ne că «El mustră marea și o usucă»,/ dojenește stihiile și,
pe loc, le face să amuțească (…) «Așteptând venirea Fiului Tău și
Dumnezeul nostru,/ Judecătorul tuturor, ajută-ne să străbatem
noaptea/ acestei vieți de-acum cu inima neadormită și/ trează. Adu-ți
aminte, Doamne, de îndurările Tale, ce nicicând nu se împuținează»
(…) Vorbesc despere ziua când oasele celor răposați/ se vor scula și

T

vor sta deasupra mormintelor,/ ca niște lumânări înviate, când un
cutremur/ neîntrerupt va lua stăpânire pământul, nelăsând/ în picioare nici un om și nici o vietate (…) Atunci nu va mai fi rămas nici
un răgaz pentru/ pocăință, zariștea nu va mai face loc decât/ tânguirii pentru toate păcatele; atunci ochii/ noștri se vor încredința, nemijlocit, că Fiul/ Omului n-a luat cu El, în cer, de-aici de pe/ pământ,
decât însemnele Patimilor, stigmatele” (Ziua Fiului Omului).
Rostirea poematică are solemnitatea mărturisirii de sine, a propriei credințe, de parcă ar oficia într-un templu al firii înseși, reverberând vibrația nestrămutatei sale credințe:„Alfabetul meu începe
și se sfârșește cu/ Tine, vederii mele ești/ curcubeul, când Te desfaci
asemenea unui/ evantai. Ca să te pot/ agrăi, reînvăț un idiom al inocenței, uitat de întâia/ pereche pământeană, la izgonirea din rai”
(Cântec naiv). E prezent în acest act al comunicării, o cuprindere
vizionară asupra dialecticii de evoluție a lumii, de la momentul
originar până la conștientizarea sfârșitului ei apocaliptic, înțelegând
să îndure până la capăt „pe calea poeziei/ ocupat cu darea în vileag
a racilelor timpului, adăstând asfințitul unui crug aflat sub strălucirea
Răului absolut/ stigmatul inconfundabil, plaga nemaiîntâlnită a
epopcii/ criza fără precedent a tuturor valorilor” (temeiuri pentru
Poem). Sub acest însemn se înscrie și credoul, ca o profesiune de
credință a scrisului, a confesiunii sale: „De-a pururi discipol, maestru
niciodată/ căci Maestru, adică Învățător, îl am/ și îl numes numai pe
Hristos,/ după cum Însuși ne-a învățat./ Astfel, fost-am și rămân, pe
veci,/ ucenicul Adevărului/ (al celui Ce înseamnă Adevărul),/ ucenic
al binelui/ (id est, al celui Ce înseamnă Frumusețea)./ În Școala Ta,
Iisuse, am intrat,/ și am urmat, înainte de orice școală omenească,/
Școala Ta voi absolvi-o/ și mă va absolvi, nădăjduiesc,/ odată cu răsuflarea-mi/ cea mai de pe urmă” (Școala lui Hristos, din ciclul Noul
ecleziast sau Fiul îndurării, publicat într-unul din suplimentele revistei Convorbiri literare, 2019).
Întreagă poezia lui Dan Damaschin are o anume ritualitate în rostire, o sonoritate de evanghelie adresată cititorilor, mulțimii de oameni ai lumii, predându-le și predându-se în numele Mântuitorului:
„Crucea Ta, Hristoase, dintre toate, cea mai greu de purtat,/ Deoarece,
dintre toți purtătorii de Cruce, doar Tu ai fost/ nevinovat (…) Crucea
Ta, Hristoase, fost-a, dintre toate, cea mai greu de purtat,/ Deoarece,
dintre toți purtătorii de Cruce, doar Tu, cu un sărut,/ morții ai fost predat (…) Crucea Ta, Hristoase, fost-a, dintre toate, cea mai ușor de purtat,/ deoarece dintre toți/ Purtătorii de cruce, doar Tu, iubirii de
oameni și iubirii Tatălui/ singur, te-ai predat” (Crucea, ta, Hristoase).
Și tonalitatea unor veritabile eseuri/pastorale se află în tălmăcirea
tablourilor câtorva mari maeștri ai penelului, care au înfățișat, în adevărate icoane de învățătură, teme biblice. Așa, bunăoară, descrierea/interpretarea, din ciclul rugăciunile pictorilor, a tabloului,
Madona cu Pruncul, de Parmigianino,:„Iată o provocare căreia/ prea
puțini îi fac față:/ a descrie cum ochii pământeni/ pot să întâlnească
– fără primejdii și riscuri,/ dimpotrivă, într-o blândețe aparținând/
desăvârșitei împărtășanii –/ ochiul lui Dumnezeu (care s-a făcut
prunc omenesc)/ cum privirea muritoare poate să se scufunde,/ de
pe acum, în privirea Celui Veșnic,/ așa cum o va face la sfârșitul
veacurilor”.
Meditația tragică asupra destinului uman, așa cum apare în
poezia lui Dan Damaschin, are o „miză metafizică” (G. Grigurcu),
tonalitățile imnice ale versurilor aducând rezonanța unui tragism
funciar, cu încărcătură vizionară, probabil unic (cu atât mai de luat
în seamă) în peisajul poeziei noastre actuale.
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edus de poezie! Așa se declară
Radu-Ilarion Munteanu în noua
sa carte Sedus de poezie, declarație care-l pune într-o relație
inedită cu poezia, cea a seducției.
Sensul originar, prin întoarcere la etimonul latinesc seduco, relevă, explica Gabriel Liiceanu în eseul Despre seducție
(2008), „a duce la o parte”, „a trage la o
parte”, „a lua deoparte”, așadar, a separa, a
despărți, a scoate de pe un drum pentru a
pune pe altul. Sensul a duce pe o cărare
greșită, a corupe apare odată cu creștinismul, acest sens răsfrângând eterna luptă
dintre carne și spirit, dintre trup și suflet.
Să rămânem la primul sens, cel originar;
să reflectăm asupra relației dintre sedus și
seducător. Seducătorul este „un personaj
care te ia deoparte, unul care te duce de
partea în care vrea el”.
În ce sens este seducătoare poezia?
Corupe poezia? Seducerea presupune și
pentru Radu-Ilarion Munteanu scoaterea de
Radu-Ilarion Munteanu (RIM) este
unul dintre cititorii profanului
fericiți care se lasă și pozipe drumul banalului,
mereu seduși de literatură, un cinefil
îndrăgostit
de arta
un artist elDe obicei,
ționarea pe un
drum
al peliculei,
spiritului.
însuși subjugat de fascinația artei. Dacă
mari
scriitori, puțini
ce-i drept,
seducția are există
loc
dinspre
carne
care inhibă
există și mari cititori și RIM este printre
ei. Bucuria lecturiisă
îl stimulează
pe citispiritul, îl împiedică
se
manifeste;
în
torul nostru să comenteze textul să
împărtășească
lumii deliciile
pe care
le
această situație,
procesul
este
invers,
sedu
resimte. Un text citit e savuros doar pe
jumătate dacă
nu e pentru
comentat. Criticul
cerea vine dinspre
spirit,
a
spiritualiza
de plăcere își dublează satisfacțiile prin
propriileseducției
reflecții.
carnea. Beneficiul
se distribuie, astG
H
fel, egal între seducător și sedus.
În cazul lui Radu-Ilarion Munteanu, seducătorul nu este o persoană, ci însăși
poezia! Dacă seducția este o formă de putere, în acest caz, Radu-Ilarion Munteanu se
află în situația de a recunoaște puterea/
fascinația pe care o exercită asupra lui seducătoarea poezie... care-l duce de partea
fanteziei, a virtualului, formă a transcendenței profane, care prin metaphora, face
posibilă trecerea de partea sacrului. Ceea ce
face posibilă această seducție, ducere la o
parte, este, cred, disponibilitatea lui RaduIlarion Munteanu de a se lăsa contaminat,
deci sedus, de forța misterioasă a poeziei,
formă de cultură prin care spiritul își ia revanșa devenind senzual. Senzualitatea
spiritului, rarefiată, intră în contact cu frumusețea eternă. Este aceasta forma seducției prin cultură.
De la început, de când adoptă forma
criticii impresioniste, Radu-Ilarion Munteanu acceptă ipostaza de sedus, se complace
în ea, acceptând să suporte fascinația
puterii poeziei asupra intelectului său.

RADU-ILARION MUNTEANU

ORIA

ÂRBEA

RADU-ILARION MUNTEANU

Sedus de poezie

S

În cronicile sale, care aduc, sub lupă,
poeziile unor poeți contemporani – Armina
Flavia Adam, Larisa Andrei, Lăcrămioara M.
Andrei, Liviu Antonesei, Ioan Pavel Azap,
Eugen Barz, Florea Burtan, Vasi CojocaruVulvan, Liviu Constantinescu, Maria Filipoiu, Andrei Gazsi, Mihail Gălățanu, Horia
Gârbea, Marius Gârniță, Sorin-Mihai Grad,
Andrea H. Hedeș, Victor Latunski, Giuseppe
Masavo, Nicoleta Milea, Vasile Muste, Domnița-Flori Neaga, Cristian Pavel, Ioan Pop
Bica, Mircea Petean, Ioana Sandu, Otilia
Țigănaș, Cezar C. Viziniuk, ale căror volume

edus

S
de p ezie
CRONICI LITERARE

au apărut la edituri diferite – Neuma (13),
Limes (5), Colorama (2), celelalte – SympoEditura
sium, Vremea, Junimea,
NEUMA Școala Ardeleană,
2019
Galaxia Gutenberg, Tribuna,
Paralela 45,
ePublisher, Aius, câte una, urmărim aventura unei lecturi în ecuația seducției, lectură
care-l situează în text și în afara lui, unind
într-o singură viziune, literară și extraliterară, opera și autorul ei, văzut în dubla
ipostază de om și scriitor, eu biografic și eu
poetic.
Seducția mărturisită de cronicar nu
vine din partea cărnii, a poetului ca personalitate istorică, atestată biografic, ci din
partea spiritului – a poeziei, care-l subjugă
rațional, aș zice, întrucât el urmărește să demonteze mecanismul seducției. De aceea,
limbajul cu care operează este atipic, în
sensul personalizării. Este limbajul lui, scriitura lui, care-i relevă așteptările, dar, mai
ales, modul propriu de a se situa în această
ecuație.
Scriitura însăși devine o formă de seducție, deschizând posibilitatea unei alte
seducții, răsfrântă asupra cititorului, iar el
însuși, un seducător, care-l ia pe cititor de

partea lui, de partea poeziei. Se întâmplă
acest lucru prin caracterul persuasiv al discursului critic. Se relevă, în acest context,
dubla intenție a scriiturii – tranzitivă și reflexivă. Radu-Ilarion Munteanu scrie despre
alții și se scrie pe sine, lăsând să transpară,
la fiecare pas, sensurile pe care le decelează
și empatia lui cu textul.
Scriind despre volumul Poeme din zorii
amurgului, de exemplu, volum care relevă
aventura omului și poetului Liviu Antonesei în universul cretan, Radu-Ilarion Munteanu povestește critic propria călătorie în
labirintul semnelor și imaginilor propuse
de fantezia poetului Liviu Antonesei. Cele
două aventuri – a poetului și a criticului –
reflectă engramele memoriei în meditații erratice, ordonate liric în poemele-memorie
ale lui Liviu Antonesei și critic în cronica lui
Radu-Ilarion Munteanu.
Metoda de lucru este sugerată într-o
cronică-eseu dedicată volumului Văzătorii
cu inima de Mihail Gălățanu: „...să-mi inhib
tendința nativă de a alege un reper, în raport cu care să-mi construiesc raportul de
lectură. Mai pe șleau, să-mi propun a găsi,
în textele poetice, elemente diferite de liniile mari ale girului textual de pe coperta a
patra”. Nu este o metodă exclusivă, RaduIlarion Munteanu apropriind paradoxul
ludic – „A scrie despre scrisul Dnei Andrea
Hedeș naște o dilemă. A citi, însă, ce scrie
autoarea nu e de fel dilematic”, sau meditația confesivă: „...spectrul meu perceptiv în
materie are mai multe hiatusuri decât zone
de absorbție”. Uneori, vorbind despre poezia lui Florea Burtan, se răsfață propunând
definiții sclipitoare: „Poezia clasică e ca licitația naturală la bridge. La longue d’abord.
Pe când cea liberă, în vers alb, mai bogată
în limbaj, e ca licitațiile convenționale”.
Scriitura critică a lui Radu-Ilarion Munteanu devine ea însăși o formă de seducție,
exercitându-și puterea asupra unui cititor
aflat într-un orizont de așteptare intelectuală, pregătit să fie sedus, care așteaptă să fie
sedus. Deși nu dă verdicte infailibile, extraestetice, motivând prin scopul orientativ,
persuasiv, achiziționarea sau nonachiziționarea unui volum de poezie, Radu-Ilarion
Munteanu, cel sedus de poezie, lasă mereu
la vedere verdictul bazat pe judecata de
valoare. Restul ține de așteptarea, de dorința celuilalt sedus – cititorul...
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ui I.L.Caragiale, Gelu Negrea i s-a consacrat după anul
2000, după cum o dovedesc cărțile caragialiene – Anti
Caragiale (eseu critic) (2001, 2002, 2012), Dicționar subiectiv al personajelor lui I.L.Caragiale (A-Z), volumul I (2004,
2005, 2009 – ediție definitivă), Caragiale. Marele paradox (2012), Best
of Caragiale – antologie și prefață (2015), Voluptatea fricii (2017),
Doamnele domnului Caragiale, dar nu i s-a predat necondiționat.
Admirația este ponderată de teribilul spirit critic pe care nu se
sfiește să-l exercite cu aplomb, siguranță, dezinvoltură, dat fiind
faptul că a străbătut opera lui I.L.Caragiale în cruciș și-n curmeziș
pentru a-i afla toate tainele, toate ascunzișurile. De sub pecetea
tainei, sunt aduse la lumină, spre a fi relevate și revelate, nu în
scopul denigrării, însă, Gelu Negrea nu este un Zoil, nu dărâmă statui, le privește doar printr-o lupă care mărește enorm pentru a
vedea (nu monstruos!), ci lucid detaliile – fapte, evenimente, întâmplări. Tot acest complex de situații critice îl revelează pe I.L. Caragiale omul și pe I.L. Caragiale scriitorul, creatorul unui univers
artistic recognoscibil, puternic amprentat artistic. Și de aceea, inimitabil.
Sub această lupă, fidelă în limitele rezonabilului, fără excese de
infidelitate..., lumea caragialiană își păstrează contururile, dar își
relevă alte profunzimi, uneori, în total dezacord cu critica precedentă – Paul Zarifopol, G. Ibrăileanu, Pompiliu Constantinescu, Șerban Cioculescu, Mircea Iorgulescu, Nicolae Manolescu, Bogdan
Ulmu.
Gelu Negrea scrie la două mâini, concentrat pe operă, dar și pe
receptarea ei, pe parcursul secolului al XX-lea. Punctul de vedere
critic, preponderent estetic, necesar în formularea judecății de valoare, se contaminează de alte modalități ce țin, în primul rând, de
o documentare asupra epocii. Astfel, demersul critic profesat de
Gelu Negrea urmează o tehnică documentaristă, istorică. Uneori,
momentele de ficțiune se intersectează cu cele nonficționale, alteori, se suprapun într-o scriitură critică reunind documentul istoric
cu cel literar.
În preambul, Women in love, Gelu Negrea își explicitează
metoda. Înțelegem că lucrarea este concepută ca un eseu consacrat „câtorva dintre femeile din viața și din opera lui Caragiale”, privite din punct de vedere istoric – „ramura literară”, și de drept –
„dreptul familiei și drepturile conexe ale membrilor acesteia, în
principal”. De unde, permanenta întrețesere de planuri și de registre
stilistice, într-o scriitură critică puternic amprentată de stilul propriu, gelunegrian.
În scrierea poveștii critico-eseistice, el se folosește de strategii
ale literaturii de ficțiune: creează un suspans sui-generis, completează biografiile personajelor feminine, plecând de la ideea că
nimic nu este indiferent în opera lui Caragiale, folosește metodele
de investigare ale unui Sherlock Holmes, ca detectiv al nuanțelor,
al straturilor obnubilate, ale unor pasaje ce ar putea părea obscure,
în absența unei atenții care să scotocească și în soare sau, mai ales
acolo. Nu întotdeauna căile bătătorite epuizează cunoașterea.
Titlul ales, Doamnele domnului Caragiale, este unul cu cârlig la
public, întrucât se bazează pe o ambiguitate: doamnele din viața și
din opera lui Caragiale – numai din viața sau numai din opera lui
Caragiale? Și cum astăzi, există o foame de senzațional, pe care Gelu
Negrea a înțeles-o și a folosit-o în avantajul demersului său critic,
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demonstrând că și scriitura critică poate fi senzațională, în sensul
bun al cuvântului, cartea și-a aflat, desigur, mulți cititori. Totuși, nu
senzaționalul este miza cărții. Gelu Negrea este interesat mai mult
de modul în care un aspect banalizat prin didacticism – caracterizarea personajelor – poate fi scos din umbra banalului și adus în
lumina unei interpretări atipice, revelatorii.
În I.L.Caragiale, Gelu Negrea vede o personalitate disociată, o
„dedublare ignobilă”, cu o față diurnă, alta nocturnă – un fel de Dr.
Jekyll și Mister Hyde... de Haimanale! Ceea ce-l interesează pe
criticul Gelu Negrea este chipul de sub mască, admițând că există
și un chip și o mască sau mai multe măști. Ideea lui este că adevărul
este mai important decât mitul. E un punct de vedere exprimat
programatic: „Datoria criticului este să respingă tentația oricărei
forme de partizanat, să nu se atașeze excesiv de obiectul său de
cercetare – autor ori operă –, să rămână echilibrat și imparțial în
opinii, judecăți, evaluări și verdicte”.
Omul Caragiale se multiplică în copiile fictive ale scriitorului
Caragiale. Așa că nu ar trebui să ne surprindă afirmația – „Mă, Rică
sunt eu!”, notată de Paul Zarifopol, și de aceea, luată ca autentică.
Gelu Negrea extinde interpretarea operei caragialiene într-o
încercare de nouă critică, răsfrângând perspective multiple – sociologică, istorică, psihocritică, estetică. Unele comparații (Hamlet –
Pampon, de exemplu: „Lucrurile sunt limpezi: ochii cu care Hamlet
privește femeia sunt ai unui judecător; ochii lui Pampon sunt ai
unui îndrăgostit. Primul vede etic, al doilea liric...”) par paradoxale
doar la suprafață. În profunzime, ele sunt posibile, schimbând perspectiva: una tragică, alta comică.
În privința doamnelor din opera lui Caragiale (pentru cele din
viața lui, îi lăsăm cititorului deliciul descoperirii), deși proporția este
inegală – 100 de bărbați și numai 15 femei..., reinterpretarea lui
Gelu Negrea le înnobilează, prin aceea că le scoate din comedie și
le așază în avangarda societății, printre sufragete, „pe poziția unui
feminism avant la lettre, pe cât de neașteptat, pe atât de onorant”.
Zița, „insurgenta Zița”, prima femeie care denunță violența domestică, Fifina Fințescu din O soacră, Zoe Trahanache, „la femme par excellence”, Mița Baston, Dinina Mazu, Veta, pusă sub semnul unui
„bovarism sui-generis”, trec prin retortele criticii lui Gelu Negrea și
ies nu altele, dar altfel.
Un altfel care poate convinge prin calitatea interpretării și prin
reliefarea adevărului potrivit căruia o operă mare este inepuizabilă.
Ca și resursele intepretative ale lui Gelu Negrea.


VASile VidicAn

Gârbea are neîndoielnic stofă de dramaturg, ducând mai departe stilul unor Ionesco,
Arrabal, Sorescu sau Vișniec într-un intertextualism á outrance nepracticat de nimeni
la o asemenea scară ale cărui modele îndepărtate pot fi, în poezie Cărtărescu sau
Stratan, iar în proză Paul Georgescu. (...)
Horia Gârbea este, alături de Vișniec, dramaturgul cel mai înzestrat al generaiei ’80.
Nicolae Manolescu

Istoria critică a literaturii române
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o lume din perspective multiple, instituind
un soi de veridicitate faptelor, intimizându-i-le cumva lectorului. Iată, bunăoară, un
pasaj din istoria propriei familii, povestită
de Șantia însuși: „Mi se trage din sânge,
frate, de la familie. Mama a murit în ‘44 la
un bombardament. Aveam șase ani. Dar
tot a apucat să-mi zică de taică-meu. și de
bunicu-meu. Nu i-am mai prins. Mi-au mai
spus p-ormă și alții care-i știau. Amândoi
au mierlit la fel. Au căzut mesa și gaborii
i-au lăsat din brațe. Așa mi-o fi scris și mie,
mai știi. Pe tata mama l-a iubit. Dar dacă el
a luat un plumb între felinare, ce să facă? A
greșit și el că s-a legat de legionari și ăștia
nu iertau. Când a rămas singură, cu mine
mic, n-a avut de-ales. S-a făcut curvă. Nu
mi-e rușine să zic. Pentru mine a făcut
asta.” (p. 13) Observăm cum, și în acest, caz
argoul funcționează în direcția instituirii
unei veracități stridente a personajului și a
întâmplărilor.
Numai că Horia Gârbea este, printre altele, un prozator ce refuză consistența
unor linii neîntrerupte ce riscă, în cele din
urmă, să confere narațiunii un aer de lâncezeală. De aici, poate trecerile de la un
narator la altul, de la o perspectivă la
cealaltă etc. Mai mult decât atât, scriitorul
recurge la volute intertextuale menite să
stârnească cititorul. Fie că vorbim de trimiteri discrete la alte universuri fictive, fie că
distingem fragmente din alte opere inserate în propria narațiune, palierele referențiale conferă un aspect în plus de care
trebuie ținut seamă în receptarea textului.
Finalul acestei prime povestiri din carte
este elocvent din punctul acesta de vedere
(fără a omite pasajele din Craii de CurteaVeche, a lui Mateiu Caragiale). Prozatorul își
încheie, în chip caragialesc, (Două loturi)
textul, recurgând la un artificiu metanarativ, mărturisind că, în ciuda a ceea ce ar
putea scorni în legătură cu destinul personajelor, nu mai știe nimic despre ele,
eliminându-se, așadar, din rândul acelor
scriitori „care se respectă”.
Toate acestea țin de o permanentă
atenție a scriitorului de a submina liniaritatea diegetică. Iar tendința aceasta este
omniprezentă în cartea lui Horia Gârbea,
mereu preocupat să amalgameze ritmuri
alerte cu îndelungi confesiuni, treceri
sprințare de la o perspectivă la alta, pasaje
de viață veridică livrate atent în minu-
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oria Gârbea este unul dintre
acei scriitori a căror activitate
fulgurantă se manifestă în o
sumedenie de sensuri. Dramaturg, poet, prozator, publicist, critic literar și de teatru, traducător, scriitorul bucureștean izbutește, în ciuda paletei vaste de
preocupări (literare și nu numai – să nu
uităm că el este doctor în inginerie), să
manifeste o egală vervă și entuziasm în tot
ceea ce întreprinde. Seriozitatea cu care se
apleacă asupra literaturii, talentul și risipa
de energie sunt de cele mai multe ori însoțite de o serenitate șăgalnică, o bună
dispoziție emanată cumva din tocmai bucuria de a scrie.
Iar lucrurile acestea pot fi observate cel
mai bine în scriitura propriu-zisă practicată
de Horia Gârbea. Volumul recent apărut de
proză scurtă – Plăcinte cu ighemonicon
(Editura Neuma, Cluj-Napoca, 2019) emană tocmai o astfel de vioiciune. Textele,
majoritatea scrise cu o profundă marcă a
oralității demască în scriitor un povestitor
versat, capabil să păstreze tonalitatea pe
tot parcursul volumului, irizând-o cu pasaje de un fin umor, cu fragmente de pastișă
sau intertextualitate, literaturizând o lume
vie sau, în egală măsură, înviind o lume extrasă din literatură. Universul ficțional
devine, în cazul cărții lui Horia Gârbea, o
pendulare când ghidușă, când gravă, între
realul la care am fost cu toții martori al comunismului românesc și livrescul unor
personaje dezlipite din marile ficțiuni ale
literaturii române.
Cartea debutează cu o proză ce redă
apăsătoarea atmosferă a Bucureștiului dinaintea Revoluției, cu asasinatele puse la
cale și executate cu sânge rece, cu adolescenții naivi împotrivindu-se sistemului
pe de-a-ntregul. Negru de București. Gene rația a treia este povestea, redată din mai
multe perspective, a asasinatului eșuat al
unui tânăr student dizident. Regăsim aici
două trasee semnificative, prezentate
schematic dar percutant și semnificativ:
acela al tânărului care intenționează să
părăsească țara alături iubita sa și cel al ucigașului plătit, personaj savuros, provenit
din periferia orașului și a umanității, parcă.
De la bun început, povestirea impresionează printr-o oralitate vie, facilitând
lectura și oferind culoare textului în același
timp. Cu îndemânare, prozatorul recrează

HORIA GÂRBEA
Placinte cu ighemonicon

Despre livrescul acestei lumi
www.revistaneuma.ro

64

Nr. 9-10 (23-24)  septembrie-octombrie 2019

HORIA GÂRBEA

Cartea de proz[ Neuma

Placinte
cu

ighemonicon
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țioase detalii cu fragmente livrești, în care
personaje din alte ficțiuni literare prind
viață în contexte diferite (elocventă, în
acest caz, este povestirea La Sinaia, la
Cazino).
Textul care dă titlul volumului – Plăcinte cu ighemonicon – reface atmosfera
(istorică, socială, culinară etc) curților
boierești. Limbajul, de data aceasta, este
savuros prin prisma arhaismelor și expresiilor vechi, specifice povestirilor istorice.
„La mai bine de o săptămână după Crâstovul Viilor, într-o daurită duminecă, de
mirosea a frunză încă nebetegită de brumă, Principele îi pofti pre apropiații săi cuale lor cocoane și copile la o masă cu
ighemonicon. Era vorba să-i mai îmbuneze
pe boieri, după ce amarnic îi mai strânsese
în țâțână tot anul acela, ca să plătească
birul legiuit, cerut de stăpânii de la Stambul.” (p. 80)
Textul are ceva din Sadoveanu, Negruzzi și Creangă în același timp; atmosfera apăsată, de povestire istorică sadoveniană este subminată și contaminată de
șăgălnicia povestirilor lui Creangă, prin
plasticitatea expresiilor presărate pe alocuri
și schimbări neprevăzute de situație. Finalul narațiunii, spre exemplu, după îndelunga așteptare a coacerii plăcintelor cu
pricina, este neașteptat, scriitorul reușind
și aici, cu un zâmbet în colțul buzelor să
răstoarne cumva așteptările cititorului
legate de desfășurarea și traseul întâmplărilor.
Cu precizie, Radu Voinescu remarcă un
aspect semnificativ în ceea ce privește scriitura lui Horia Gârbea: „În fond, Horia Gârbea, deși încadrat, din obișnuință, în ceea
ce se cheamă «Generația ‘90», rămâne un
scriitor cu o pronunțată bosă livrescă, un
post-modern al nostru, mai apropiat de
optzeciști.” Complexitatea narațiunii, ghidușia, eclectismul tematic, trecerile firești
de la o perspectivă la alta, pastișa, detensionarea relației real-ficțiune-livresc, nuanțarea raporturilor dintre autor și cititor,
toate acestea indică într-adevăr o apartenență a scriitorului la Generația 80 a literaturii române.
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omanul Când vor înflori mălinii (Școala Ardeleană, ClujNapoca, 2018), semnat de Icu Crăciun, aduce, în lumina paginii, povestea de viață absolut tulburătoare a unui fost deținut politic, Emil Boșca-Mălin (1913 - 1976), gazetar, jurist,
istoric și folclorist legat prin origine de satul rebrenian Maieru, unde sa ivit în lume. Sub formula unui roman-confesiune, cartea derulează, pe
îndelete, biografia celui amintit chiar din perspectivă proprie, la persoana I, fapt ce nu-i reduce credibilitatea, dimpotrivă, îi conferă vigoare
și substanță. Retras în umbra textului, cu discreție și gravitate, autorul
cărții lasă mână liberă acestei retrospective biografice, fiindcă destinul
tragic ce va fi creionat se încheiase deja, doar mărturia lui trebuia neapărat depusă în forma cea mai elocventă cu putință.
Consemnarea acestei experiențe umane extrem de zbuciumate și
tumultuoase se face din respectul pentru adevăr și valorile umane, din
nevoia cunoașterii istoriei recente, precum și dintr-o datorie morală
față de intelectualii bravi ai acestui popor. Cu abilitățile sale de prozator și publicist, Icu Crăciun prinde în tiparul narativ nu doar destinul
unui om sau al unei familii, ci întregul periplu al României, în liniile sale
definitorii, începând chiar dinaintea Primului Război Mondial. În
această cheie simbolistică trebuie privit romanul, iar odată ce s-a pornit mecanismul confesiunii narative, orice intervenție este de prisos.
Chiar dacă uneori lapidar, sunt înregistrate date de ordin istoric, politic, sociologic și cultural, creionând imaginea de ansamblu a viețuirii
la țară, cu lipsurile din preajma celor două războaie, foametea, seceta,
muncile agricole, anii incipienți de școală, primele impulsuri erotice,
familia și prietenii de nădejde. Eforturile tânărului Emil Boșca-Mălin,
ivit într-o familie de oameni simpli, sunt dintru început spectaculoase,
căci traiul modest și veniturile reduse ale familiei cu șapte suflete, doi
adulți și cinci copii, nu îi permiteau zile de huzur. Dorința de a face
școală însă prima și în slujba acestui ideal, copilul își pune tinerețea, tenacitatea, încrederea.
Sigur, romanul vieții sale inventariază momente faste sau dimpotrivă, cu accent pe atmosfera familială, pe accidentul și apoi moartea
fratelui Alexandru, pe episoadele nefericite care i-au marcat prima tinerețe, strivirea călcâiului, vorbele categorice și amenințătoare ale
unora, dar și clipe pline de speranță specifice vârstei. Deși aveau doar
patru clase primare, părinții săi citeau gazetele la care erau abonați, se
interesau de soarta țării, mai ales că tatăl său fusese pe front în Primul
Război Mondial și se întorsese teafăr, dar interiorizat, străbătut adesea
de tăceri și gânduri sumbre. Dacă fetele rămân în sat, unde se vor căsători, cei doi băieți rămași sunt dați la școală. Îl regăsim pe tânărul erou
în ipostaza de licean la Năsăud, stingher și îmbrăcat sărăcăcios, dar hotărât să depășească orice obstacol pentru a-și depăși condiția. Anii liceului îi vor aduce debutul publicistic în ,,Glasul Ardealului” (1930),
deschizând drumul gazetarului de mai târziu. Urmează apoi Facultatea
de Drept și doctoratul, dedicându-se cu asiduitate lecturilor și scrisului,
ca unică recompensă a eforturilor sale de a-și croi un destin. După ce
este decepționat de comportamentul Dorei, o colegă de facultate de
care se îndrăgostise, o întâlnește pe Florica, profesoară de biologie, cea
care îi va deveni soție și mama celor doi fii ai săi. Până aici, povestea
pare că își găsise cursul firesc, trecând peste inerentele greutăți și consumând o primă etapă din traseul biografic al fiului de țărani plecat în
lume să învețe carte.
Pe fundalul evenimentelor istorico-politice, destinul multor intelectuali și nu numai, se schimbă radical. Cronica deciziilor la nivel înalt
ocupă pagini întregi din carte, prinzând discursul epic în delirul unor
noi și noi nuanțe. Astfel, aspectul monografic al scrierii este întărit de
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numeroasele detalii și informații cu caracter documentar, capabile să
ofere perspectiva istoriografică a timpului, în toate pulsiunile sale sociale, politice, culturale, religioase. În preajma celui de Al Doilea Război Mondial au loc mișcări însemnate pentru destinul Europei și al
omenirii, însă accentul cade pe deportările masive ale evreilor, depopularea satelor și prigoana comunistă. Toate acestea sunt aspecte larg
discutate în carte, cu o fină memorie a datelor, cu observații dintre cele
mai tranșante și constatări pe măsură.
După ce a lucrat ca magistrat la Turda, protagonistul se mută cu
familia în capitală, intrând gazetar la ,,Curentul” lui Pamfil Șeicaru, iar
apoi fiind corespondent de război. Instalarea comunismului înseamnă
și pentru Emil Boșca-Mălin o schimbare completă de macaz. Odată cu
alungarea regelui, reprimarea partidelor istorice, interzicerea cultului
greco-catolic și alte asemenea represiuni, se deschide drumul lung al
închisorilor pe care eroul poveștii noastre le parcurge timp de 12 ani
(fusese judecat în procesul Partidului Național Țărănesc și condamnat
în lipsă pe viață; fugar pentru șase ani, trădat apoi și arestat). Evenimentul nefericit al arestării și tot supliciul care i-a urmat înglobează povestea individuală într-un context mai larg, cel al deținuților politici,
condamnații fără vină, martirizați pentru credința și valorile lor.
Textul face o buclă uriașă, prinzând, în faldurile lui, zeci și zeci de
exemple ori situații ilustrative pentru lumea carcerală, pentru presiunile
exercitate asupra familiilor celor arestați (părinții îi sunt constant hărțuiți prin anchete și interogatorii, sfârșindu-se nemângâiați, amândoi în
aceeași săptămână, soția și copiii au parte de ostracizare, de repetate
percheziții, ceea ce va determina divorțul și excluderea definitivă din
viața lor a celui încarcerat). Partea cea mai interesantă și mai densă a romanului creionează această trecere prin închisorile binecunoscute (Jilava, Galați, Râmnicu Vâlcea, Lugoj, Aiud, Gherla, Botoșani, mai puțin
Pitești), precum și amintirile legate de cei cu care își intersectează destinele. Cu o precizie a faptelor, sunt descrise întâmplări, momente, gesturi, reacții, trădări, torturi, celule, stări, și mai ales, sunt arborate numele
celor care au compus elita românească, ajunsă acum după gratii. Măcar
și numai din acest motiv, dar mai sunt și altele, așa cum am arătat aici,
romanul Când vor înflori mălinii are valoarea unui document ce nu
poate fi trecut cu vederea, fiindcă depune o mărturie zguduitoare despre drama intelectualității românești în anii postbelici.
Haloul retrospectiv are în vedere și anii de după eliberarea petrecută în 1964, ani la fel de încercați, când respins de toată lumea, chiar
și de propria familie, găsește sprijin doar la Maieru, în casa devotatelor
surori. Cercul vieții sale se restrânge acum la câțiva oameni devotați,
între care trebuie amintită și Petronela, tot fostă deținută, alături de
care își încheagă un nou cămin, încercând să pareze nedreptatea care
i se făcuse. De dincolo de viață și de moarte, privirea personajului-narator scrutează meandrele istoriei postdecembriste, pierdute în orizontul altor schimbări.
Înainte de orice, Când vor înflori mălinii este un roman profund meditativ, chiar dacă nu-i lipsește nici ingredientul liric și nici pigmentul stilistic specific zonei năsăudene. Adevărul pare să primeze printr-o
impresie de covârșitoare sinceritate, conjugată cu secvențe ficționalizate, cu jocul ironiei și al sugestiilor multiple, cu lucide constatări asupra parabolei naționale. Acest melanj epic bine cântărit de autor
generează un discurs de mare fluență și forță. Povestea mălinilor înfloriți ipotetic, așa cum ne-o redă Icu Crăciun, ne apare simbolic drept
povestea demnității în sacrificiu, a traversării infernului comunist cu
toate subteranele lui, cu toată alchimia și fizionomiile sale, ce își cer imperios dreptul la memorie.


Cartea de poezie

Fereastra cu vedere spre alb
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re dreptate Liviu Antonesei să observe, în succesiunea celor trei cărţi de poezie, tipărite de Maria Grădinaru, poet din generaţia tînără, un proces de
limpezire a formulei lirice. Astfel, în Genunchi pentru flori de cîmp (Editura Detectiv literar, 2019), volum încadrat
de prefaţa lui Liviu Antonesei, În apărarea singularităţii poetice
şi postfaţa lui Paul Gorban, Dimensiunea metafizică a singurătăţii - doi poeţi din generaţii diferite care remarcă, însă, aceleaşi
lucruri, în fond: singularitatea şi singurătatea poetului -, Maria
Grădinaru își structurează poemele, strîns, în orizontul unei poetici a vederii, fixînd ceea ce e dincolo de privirea care patinează
deasupra realului, lumea (re)creată în fluxul vederii secunde. Mai
întîi, oglinda care împarte/ uneşte singură tăţile: „mi-ai spus/ că
pot vorbi cu oglinda/ dacă simt nevoia/ să văd un prieten/ de cealaltă parte/ a singurătaţii/ şi aş fi putut/ dar am ales/ să tac/ pe o
muzică nouă„ (detaşare). În oglinda care, înşelînd privirea, transferă fiinţa într-o altă lume, stările şi sentimentele dobîndesc o frapantă corporalitate, se înfiinţează pentru a reformula nu doar
lăuntrul, ci viaţa însăşi a acesteia; oglinda dislocă realul, fiinţa care,
în colivie, liberă ca pasărea („cu cît privesc mai atent/ înlăuntrul
meu/ cu atît mai bine văd/ colivia care sunt“, scrie Maria Grădinaru în a doua înviere), se lasă sfîşiată „în anotimpuri mici“, părăsind vremea privirii, a multiplicării pe suprafaţa reflectorizantă a
oglinzii, pentru anotimpul umbrelor şi tăcerii: „tu nu m-ai iubit/
doar m-ai sfîşiat/ în anotimpuri mici/ cu umbra din oglinda/ pe
care cîndva/ am crezut-o/ fereastră“ (narcis).
Maria Grădinaru spune povestea fiinţei care se risipeşte în iubirea, lumina, umbrele şi tăcerea de pe cele două feţe ale oglinzii
- spaeculum - şi, deopotrivă, a (re)formării acesteia, reconstituind
ceea ce se vede într-un puzzle din „raiul” pierdut în cotidianul
amorf: „un rai pierdut în cotidian/ din care mă adun şi mă recompun/ ca un puzzle“ (singurătate). Uneori, Maria Grădinaru sparge
propriul tipar, iese din „canonul“ temei ori al metaforei obsedante
pentru a se juca în caruselul cuvintelor, trecînd într-o „poantă“ imagini care ţin, în fond, de o structură robustă, reprimînd orice ispită a formulei unei tonalităţi romanţioase. Iată, de pildă, cum îşi
iubeşte poetul femeile: „fără să ştie/ nevasta poetului doarme în
pat/ cu toate femeile lui/ uneori le ţine în braţe/ ca pe fiicele sale/
dar cel mai adesea/ le iubeşte pe de rost/ din cînd în cînd/ îşi dezveleşte soţul/ şi respiră la unison/ poezie“ (despre poet numai
de bine). Poetul Mariei Grădinaru îşi iubeşte femeile pe de rost, iar
acest poem îmi aminteşte de un spectacol de teatru scris, regizat
şi jucat de artistul portughez Tiago Rodriguez: în Pe de rost (Par
coeur), protagonistul, autorul însuşi este rugat de bunica sa s-o
însoţească la un examen medical de rutină, doctorii constată o
stare de sănătate bună, cu toate semnele vîrstei, dar îi comunică
bunicii că va orbi peste cel mult şase luni; atunci, bătrîna îşi roagă
nepotul să-i aleagă o carte pe care s-o înveţe pe de rost pentru a
o citi, apoi, după termenul fatidic, cu ochii minţii, după instalarea
întunericului, cu vederea de după privire: nepotul îi aduce Sonetele lui Shakespeare, pe care bunica le va „citi“ mereu şi mereu,
pînă la sfîrşit, aşa cum, iată, poetul îşi iubeşte femeile, „respirînd“
poezie; iar dragostea e citire: „mi-ar fi plăcut/ să fii atît de curajoasă/ încît să renunţi/ la efemeritate de dragul meu/ mi-ar fi plăcut/ să fii atît de curajoasă/ încît să nu fii nevoită să minţi/ mi-ar fi

A

plăcut/ să fiu atît de curajoasă/ încît să te pot citi pe îndelete“ (fericire în corset).
În structura simbolică a poemelor din Genunchi pentru flori
de cîmp, oglinda îşi asociază ochiul:„vreau să adorm/ la adăpostul ochiului tău/ acolo unde albul e alb / să mă odihnesc/ în spatele oglinzii“ (gînd în hamac). Cuibul poemelor Mariei Grădinaru
este ochiul şi nu sintaxa ori litera, ca la alţi poeţi ai generaţiilor
mai vechi sau mai noi (Bogdan Ghiu, de pildă, se ascundea în
„peştera literei“): „din plîns vei renaşte/ ca pasărea phoenix/ toată
lumea/ îţi va vedea frumuseţea/ dar nimeni/ nu te va putea
atinge/ numai ochiul/ în care ţi-ai făcut cuib“ (poemul). Ochiul
rescrie eternitatea, se hrăneşte în şi cu lumină pentru că ştie de
unde şi cînd vine aceasta, dintr-un soare „regenerabil“ care „ară“
lumina pentru un nou răsărit - lumina facerii şi nu aceea în albul
orbitor al extincţiei: lumina lui Unu şi a Genezei; „furam stele/ pentru colecţia mea de pietre/ nu ştiu dacă Dumnezeu mă privea/ şi
nici nu-mi păsa/ mă hrăneam cu lumină/ într-o zi m-ai furat/ pentru colecţia ta de pietre/ de atunci luminăm împreună/ ca un univers începînd“ (hoţul). Ochiul, oglinda şi lumina lor circumscriu
simboluri ascensionale (pana care, udată în nisip, ar putea fi o pasăre, zborul acesteia, scrie poetul în cum să inventezi o pasăre),
dar şi, cu totul surprinzător, licuriciul, focul lui Dumnezeu, lumina
din pădure, scînteiuţa, cum i se zice: „numai tu/ îi vedeai trecînd/
din ochii mei/ înspre cîmpiile/ cerului tău / acolo/ unde îngerii/
împletesc lumina/ pentru aura/ sfinţilor“ (licuricii); e o imagine
prin care poezia Mariei Grădinaru se apropie de orizontul mitopoetic românesc unde se povesteşte metamorfoza unui înger îndrăgostit de o pămînteancă şi care, refuzînd să se întoarcă în cer,
în „aura sfinţilor“, a fost transformat de Dumnezeu însuşi în licurici:
fereastra poeziei Mariei Grădinaru are vedere mereu spre albul
blînd al luminii care reînvie, e Învierea însăşi: „uneori/ las tristeţea
să roadă din mine/ pînă la oase/ abia cînd nimic nu mai rămîne/
ceva miraculos se întîmplă/ de niciunde o lumină/ mă trage cu
forţă în sus/ iar oasele mele/ sărmanele mele oase/ se îmbracă în
haine noi/ de parcă n-aş fi murit vreodată“ (despre moarte cu
dragoste).
Și aici Maria Grădinaru sparge propriul canon; cum se vede,
despre moarte scrie cînd cu dragoste, cînd cu dispreţ (despre
moarte cu dispreţ, se intitulează un alt poem), cochetează cu
aceasta şi o vede ca pe un personaj frecventabil, tratînd-o în felul
lui Ivan Turbincă: „astăzi am cochetat cu moartea/ venise fără
coasă/ a vrut să mă vadă/ cum îmi duc zilele/ şi ce mai e pe acasă/
i-am oferit un scaun/ şi o ţuică de prună/ mi-a spus că-s tot frumoasă/ şi nebună“ (haz de necaz). Într-o altă ordine, ochiul-lumină din cartea Mariei Grădinaru se întoarce spre o subtilă lirică
a sentimentului religios, asumînd simboluri („în fiecare trădare/
este o zi de joi“, scrie poetul în genunchi pentru flori de cîmp)
sau, în chip explicit, o poezie care nu e una a mesajului de amvon,
ci a comuniunii în lumina vederii secunde cu Dumnezeu însuşi:
„dacă aş putea capta/ lumina din ochii Tăi/ să-mi fac din ea/ călăuză/ poate asfaltul proaspăt turnat/ peste inima mea/ nu mi-ar
părea/ atît de negru/ şi greu/ dar/ Tu/ Doamne/ îţi ascunzi privirea/ învaţă-mă/ te rog/ să mor lumii/ ca să Te pot vedea“ (inevitabilul dacă).

Maria Grădinaru este un poet deplin.
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CERBERUL
Carmen Tania Grigore

CERBERUL DIN CLEPSIDRA

)

HORIA GÂRBEA

CLEPSIDRA

matice compuse de Carmen Tania
e de epitete surprinzătoare: gripe
siderală, scâncet deviat, fereastră
acuzatoare. Metaforele și
comparațiile dau ocol fiecărui text și se agață de el
ca arborescența unei iedere
bătrâne (m-am contaminat!). Atunci când expunerea devine dintr-o dată
directă, o prospețime invadează cititorul și îl reconfortează. Virtutea acestor
poeme este felul neașteptat de a emite reflexii care
pot contraria.
Carmen Tania Grigore
propune o antologie de
autor semnificativă și convingătoare.

Carmen Tania Grigore

- poezie -

)

Editura
NEUMA

olumul Taniei Grigore, „Cerberul din clepsidră”, publicat la
Editura Neuma, în cursul acestui an, însoțit de date autobiografice, dar și de referințe critice, este o
antologie de autor, cuprinzând o selecție
de texte din cinci volume: Pulsul țărânii noiembrie 2009, Minutul de sinceritate iunie 2011, Un sezon cât o viață - aprilie
2012, Secvențial / Sequentially - ediţie bilingvă româno-engleză, iunie 2017 și Cu
nostalgii la vedere - august 2018.
Înainte de a parcurge textele acestui
volum, titlul incită prin asocierea inedită a
celor doi termeni. Imaginea cerberului din
mitologia greacă, un animal fabulos și
crud, reprezentat de câinele cu trei capete,
păzitor al porților Infernului, este alăturată
clepsidrei, un dispozitiv fragil, din sticlă,
care conține o anumită cantitate de nisip,
praf de coajă de ou, apă sau chiar praf de
marmură, instrumentul fiind utilizat, cel
mai probabil, încă din antichitate, în scopul
măsurării timpului. Așadar, titlul e un prim
indiciu pentru a intui două teme predilecte, moartea și timpul. „Cerberul din clepsidră” ar putea însemna biruința temporară
a vieții asupra morții, amânarea acesteia,
totul petrecându-se într-un spațiu transparent, nesecurizat și casant, în care timpul
se măsoară cu precizie și cu regularitate și,
deopotrivă, iluzia că omul ar avea capacitatea să își schimbe destinul.
Intervalul dintre viață și moarte este
doar unul de tină, un timp în care deteriorarea poate fi înțeleasă și acceptată, un
timp de reconfigurare a ideii finalului, de
zbatere în disperarea de a controla frica:
„mă așteptam deja la orgii/ sau la înscenarea unei morți/ pe care să o descopăr întâmplător”. Omul este legat de moarte la
fel cum este legat de viață, momentul de
glorie se transformă în momentul înfrângerii, odată cu deplina conștientizare a inutilității oricărui efort de a stăpâni destinul
și de a schimba ceea ce este dat: „dar funia
prin care/ am stăpânit animalul/ zace în

V

Poezie Neuma

Și moartea își are timpul ei
www.revistaneuma.ro
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mine/ răsucită/ ca un cordon ombilical”
(„Poemul meu de identitate”). Timpul este
accelerat, frumusețea e redusă la „albul din
oase”, oglinda devine un instrument de
amplificare a spaimei ireversibilității trecerii, introspecția e un act de retragere subtilă, conștientă și grațioasă, în sine: „mă
retrag în mine cu mișcări de felină/ respirația se precipită/ precum o lebădă/ care
aleargă/ pe suprafața apei/ înainte de a-și
lua zborul.” („uneori realitatea mă sperie”).
Jocul existențial readuce, în atenția autoarei, flash-uri din trecut: „cum în copilărie/ alergam paralel cu trenul/ întotdeuna
pierdeam/ dar jocul acela sisific/ mă antrena pentru curse lungi”, trenul de atunci
devine un tren al vieții, alergarea într-o direcție necunoscută - o călătorie terifiantă
spre moarte.” („scrisoare pentru mama”).
Lumea de dincolo este una străină, viața
este o cursă spre alt tărâm, nu neapărat
predestinat negurii, ci, mai degrabă, unui
nou început, unei alte forme de viață:
„poate că punctul terminal/ este de fapt un
sâmbure de adevăr/ încolțit pe lumea
cealaltă” („anduranță la pelin”).
Viața este o luptă nesfârșită, un efort
supraomenesc de înțelegere a lumii și a
sinelui. Drumul către sine și dinspre sine,
către exterior, este parcurs prin apropieri și
îndepărtări alternative, ,,cu fiecare cuvânt
mă îndepărtez de mine”, dar și prin comportamente disimulative: „se-ntâmplă ca
râsul să-mi fie indus” („neajunsul”). Existența umană pare a fi parte a unui plan universal bine conturat și planificat în detaliu,
dezrădăcinarea de locurile natale este o
rană permanentă și dureroasă: „viața e o
reacție/ în laboratoare/ eu numai acasă mă
pot vindeca/ de acest experiment” („monologuri capcană”). Divinitatea este acceptată
ca sprijin, rugăciunea, indiferent de forma
pe care o îmbracă, este un scut, credința
neamului în cele văzute și nevăzute înseamnă putere: „glorie celor fără limite/ în
rugăciune/ ca și cum/ cuvintele nici nu au
fost/ întrebuințate/ ca și cum/ inima lor/ a
fost întoarsă pe dos/ și scuturată/ de toate
păcatele” („glorie neamului meu”).
Într-un spațiu invadat de „puii de lup”,
pe un teritoriu înțesat cu pericole și în care
„mirosul de carne este o ceață”, nevoia de
libertate este negată cu vehemență, ieșirea
din limite înseamnă o fisurare a tiparului, o
intrare prematură în labirintul lumii de din-

colo, chiar dacă evadarea ar semnifica eliberarea din capcana imaginară, acceptată
ca fiind unicul adevăr: „vă mulțumesc/ dar
nu am nevoie de libertate/ mă simt mult
mai femeie/ în acest model de capcană/ în
care mi-a înflorit respirația” („nu am nevoie
de libertate”).
Tema iubirii apare pe alocuri, personajul masculin este conturat vag: „bărbatul
furibund/ privirea aceea din fereastra acuzatoare” („poveste”), predilectă rămânând
tema trecerii unui timp care „dezleagă
dulăii flămânzi”, teama declanșând actul
creativ: „în loc de strigăt/ lansez un poem/
acut ca o spaimă” („desculță în vârsta de
afară”).
În poezie, poeta vede când un invalid,
când un „dependent de iubire”, când un
simbol al păcii, un corp nou, în care fiecare
spaimă este transfigurată și transferată, în
scopul eliberării: „când e speriat de moarte/
poemul se chircește febril/ inima lui se înfoaie a porumbel/ și năvălește afară.” Viața
ca un film, ca un scenariu dinainte scris,
înseamnă asumarea rolului și a statusului
cerut. Cu toții suntem actori pe marea
scenă a vieții, aplaudați sau huliți, iubiți sau
detestați atât de mult, încât a ne regăsi propria esență, devine o adevărată provocare:
„fiecare zi/ e un platou de filmare/ ferecată
în trup am altă identitate/ inima crește din
nu știu ce rațiuni.” Somnul apare ca o
binecuvântare, un moment de respiro, un
act de forță: „câteodată somnul devine
proeminent/ îmi apasă ochii” („dintre toate
durerile am ales așteptarea”). În drumul
spre moarte, într-o încercare de întoarcere,
echilibrul lucrurilor și al întâmplărilor se deteriorează: „se tulbură/ straturi de cumințenie/ tectonică/ se surpă/ ordinea osemintelor”, doar inima, motorul care susține
viața, refuză să se oprească: „de mult s-a dat
ora/ stingerii/ dar inima nu se oprește”
(„între alean și adormire”), „respir adânc/ și
aerul coboară/ în interiorul gleznei” („poem
scris cu fir de borangic”).
În patria lirismului, Carmen Tania Grigore caută cea mai potrivită formulă de exprimare și, de cele mai multe ori, o găsește:
„suflul fierbinte al patriei/ m-a ajuns din
urmă/ suflul fierbinte al patriei/ m-a incendiat/ de aceea sângele meu/ arde mocnit”.
Îi doresc să ardă mereu, întru și pentru
poezie!
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ndividualități puternice, de o deosebită complexitate umană,
marchează poezia, ca o alternativă existențială. În acest sens,
este evidentă erudiția creatorului Valentin Busuioc, în domeniul
esteticii poeziei, prin volumele publicate până acum: poeme
111, Editura Muntenia, 1993; Viața în direct , Editura Leda, 1995; Vortex,
Editua Eminescu, 1999; Bărbatul din Calea Lactee, Editura Eminescu,
2004; Orașul văzut prin oglindă, Editura Tracus Arte, 2014; Linia vieții,
Editura Tracus Arte, 2016; Iarba, Editura Societății Scriitorilor Militari,
2018; precum și piesa de teatru Epoleții cu busolă (ediția I, Editura Azero
și Asociația Scriitorilor București, 2005, ed a II-a, Editura Nouă și Asociația
Scriitorilor București, 2006).
Înrudit în aspirații cu înaltele spirite ale literaturii, Valentin Busuioc
se distinge, în cadrul generației sale, prin originalitate și profunzime,
atât în ceea ce privește ineditul mesajelor, cât și prin folosirea tehnicilor
artistice adecvate stilistic împlinirii vibrațiilor artistice.
O subtilă carte despre tăria și valențele metaforei în coli de scris, Cuvânt însoțitor de Ioan HOLBAN, Editura Junimea, Iași, 2018, (93 pag), relevează, convingător, puterea de focalizare a cuvântului, înainte și după
naștere, prezent în lirica lui Valentin Busuioc.
Motto-ul, semnat de autor: Dacă oamenii ar fi frunze,/ ce foșnet pe
lumea cealaltă…, confesiune de o sinceritate cuceritoare, provoacă polivalente resorturi reflexive în interferența lor cauzală: aleg cu grijă colile
de scris/ încep cu una gălbuie/ pe care stiloul scrie mai greu/ zgâriind în
căutarea cuvintelor// nu mă uit la mâini/ în cărți/ nici în creier// doar aștept
în tăcere/ ca laptele să dea în foc/ și să lumineze biblioteca. (Ritual).
Cartea aceasta este o mărturisire despre sensurile existenței prin
cuvânt, câtă vreme destinul a ales pentru el coala/coli de scris. Totul se
subordonează acestui țel (care depășește orice alte înclinații structurale),
pornit din rădăcinile ființei, angajată în totalitatea ei, capabilă să determine un mod de viață și să se transforme în forța de a înfrunta moartea:
“cititorule/ mai ales tu acela/ care nu m-ai văzut niciodată/ care n-ai băut
apă și nici n-ai mâncat la masa mea/ ferice de tine că mi-ai citit poeziile/
și-apoi fără teamă te-ai privit în oglindă/ neștiind că de fapt te uitai în
ochii mei/ așa cum ceas de ceas/ și moartea se uită/ într-ai tăi.” (Ferice de
tine)
În configurația construcției, organizată în trei părți: I – coli de scris; II
– inima colii de scris; III – sufletul colii de scris, distingem existența unui raport structural între cuvânt și natura lui specifică (materială și spirituală). Din această perspectivă, în plan estetic, elementele componente
prin care se proiectează unitățile lingvistice se profilează în viziunea indestructibilă a unui întreg original, sub patina distinctă a personalității
poetice în evoluție: eram copil/ când am încercat să scriu prima poezie//
pe o coală albă am așternut cel dintîi cuvânt/ a urmat altul/ și așa mai departe/ însă poezia tot se lăsa așteptată// se înserase deja/ mii de cuvinte
stăteau unele peste altele/ iar când ultima literă a acoperit/ și cel din urmă
loc rămas liber/ s-a întunecat// atunci am pipăit negrul colii de scris/ am
atins un cuvânt ce se chinuia să iasă la suprafață/ cuvântul acela m-a ars/
și fiindcă lumina/ așa i-am spus/ apoi a ieșit la iveală un altul/ era cerul/
apa și pământul s-au înfiripat pe urmă/ păsările peștii florile/ mi-a zâmbit
mama/ lumea s-a umplut de povești// iar după ce coala de scris a ajuns
iarși albă/ cuvintele au început a se învârti sălbatic în juru-mi/ și a se înghiți
unele pe altele/ până ce a rămas unul singur//însă cuvântul acela ni se
arată/ o singură dată. (Povestea colii de scris)
Temele și motivele fundamentale – cuvântul, tăcerea, lumina, îngerul, visul, cuplul, inima, sufletul, viața, moartea, Dumnezeu, părinții,
poetul, poezia – trăiesc sub patronajul colii de scris, izvorând o existență
marcată de frumusețea artei creatoare: ea nu are un nume/ anume/ fi-
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indcă până la urmă le are pe toate// apare în vis/ întotdeauna la sfârșit// se
spune că e frumoasă/ dar cine și-o mai poate aminti cu adevărat/ dacă o
vede doar o singură dată// tot ceea ce știm/ este că e somnoroasă// de îndată ce o atingi/ adoarme. (Frumoasa adormită)
Universul este perceput, uneori, de poet ca unitate a contrariilor,
desfășurându-se pe spații și dimensiuni în care lecțiile vieții și ale morții
se contopesc într-un soi de mărturisire testamentară cu irizări filosofice,
consecință a profunzimii reflecțiilor asumate: când mi-o veni vremea/ o
să mă transform într-o coală de scris// voi/ cei care m-ați cunoscut/ să mă
faceți un avion de hârtie/ să mă aruncați de la unul la altul/ din ce în ce mai
des/ și mai repede/ până când voi lua foc// în acea lumină/ să-mi recitiți
poeziile/ așa cum odinioară străbunii/ neavând o bucată de geam afumat/
priveau eclipsa soarelui/ uitându-se în ochii orbului. (Testament)
Originalitatea creației derivă și din modalitățile de adecvare a unor
motive la realitățile universului său liric, din particularizarea limbajului
artistic, individualizarea lui generând argumente plauzibile ale talentului și rafinamentului poetic. Unități lingvistice aparent simple, încărcate
însă, în context, de o substanță poetică inefabilă, dobândesc, de fiecare
dată, alte vibrații: stăteai în mână cu o coală de scris/ m-ai pus să-ți dictez
tot ce-mi trece prin minte/ ai vrut să fii muritoare/ să fii secretara mea de
cuvinte/ dar eu îți repetam într-una cuvântul mâine/ mâine/ tu l-ai pus strat
peste strat/ până când hârtia a luat forma unei ferestre// eu am deschiso/ a venit vântul/ și te-a luat. (În amintirea acelei seri). Respectful sacral
față de realitatea colii de scris este dovada unei intense vibrații metafizice
la oricare dintre stările existențiale: sunt fericit// dacă aș fi o fântână/ din
care nu se mai vede cerul/ la fel m-aș simți// dacă un fluture/ în pliscul unei
vrăbii/ aș fi/ sau o casă din care au plecat cu toții/ tot fericit aș fi// fiindcă
astăzi/ mai mult ca oricând/ mă simt ca o coală de scris// mă uit la toate/
ca și cum toate m-ar fi uitat. (Astăzi, mai mult ca oricând)
Efecte speciale realizează și din modul cum pune accentul pe o unitate frazeologică, exemplu, folosirea lui„dar” sau„iar” – pentru a răsturna
șirul afirmațiilor anterioare: după ce a murit tata/ mama i-a purtat hainele încălțămintea/ și chiar pălăria de fetru// cu pantofii lui a mers prin locurile/ pe unde el o căutase toată viața/ dar într-o zi s-au tocit/ iar ea s-a
trezit desculță/ ca un munte la marginea mării// atunci și-a mușcat buzele
până la sânge/ așa cum i le-a mușcase și el când s-au cunoscut/ și de dragul ei s-a lăsat de băutură și de tutun/ a săpat o fântână/ iar din rădăcinile
găsite și din lutul scos/ a făcut o casă/ și în ea un copil… (Pălăria de fetru).
Unele construcții lexicale devin mijloace de potențare a expresiei
poetice, amplificând sinceritatea rostirii: tati/ mă întreabă copilul/ morții
visează// nu/ dragul meu/ numai noi visăm// ei deja s-au trezit. (Visul).
Valentin Busuioc surprinde prin noutatea ideilor, a expresiei metaforice, prin ineditul concepției despre artă, în general, despre poet și
poezie, în special: …m-am visat o cârtiță de hârtie// cârtița de hârtie e
foarte subțire și transparentă/ umblă numai prin interiorul colii de scris/ și
se hrănește într-un mod misterios/ de îndată ce miroase o poezie/ mintenaș
pornește pe urmele ei (…)/ cârtița de hârtie mănâncă doar învelișul cuvintelor/ coaja lor/ (…)/ nu e veselă/ nici tristă/ seamănă întru totul cu poetul/
pe care îl are în pază/ care tot crede că scriind/ într-o zi o să aibă și el aripi/
cu pene una și una/ precum cea care plutește deasupra colii de scris/ în
căutarea cârtiței de hârtie. (Cârtița de hârtie).
Poet în relație cu eternitatea – problema rămâne, desigur, filosofic
deschisă - Valentin Busuioc este un original al lirismului transsubiectiv.
Sub semnul vocației, concretizată în poeme întemeietoare de edificii estetice, coli de scris este cartea unui creator de marcă, unic în felul
în care pactizează cu forțele inefabile ale cuvântului.
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nicoletA MileA

iruna Drăghici este o tână ră iubitoare de literatură, în
egală măsură: cititor (genuri favorite: istoria reli giilor, studii istorice/ mitologice, filosofie,
psihologie, fantasy, SF), ilustrator (Istorii cu
Vlad Țepeș, autor: Horia Gârbea, Editura
Neuma, Cluj-Napoca, 2019; Coperta și
ilustrațiile: Miruna Drăghici), creator: Spintecătorul sorții - Cartea Oamenilor, roman,
Coperta și ilustrațiile (18): Miruna Drăghici,
Editura Eikon, București, 2018, (487 pag).
Se adresează, în mod deosebit, celor
care, indiferent de vârstă, apreciază genul
romanului inițiatic, având în centru o
dramă mistico-spirituală.
Temele pe care le abordează, cu predilecție, sunt: Călătoriile și probele inițiatice, fondul mitologic, arhetipul/ipostazele eroului, natura ca spațiu sacru, teme
ezoterice (alchimia, șamanismul, magia).
Cu prilejul lansării volumului Spintecătorul Sorții – Cartea Oamenilor, Miruna
Drăghici și-a exprimat și crezul / concepția
sa despre literarură: „Într-o lume sufocată
de industrializare și tehnologizare, mitul
și basmul, ca purtătoare de arhetipuri,
vorbesc, încă, foarte puternic conștiinței
noastre. Extrăgând aceste arhetipuri din
subconștientul colectiv, individualizându-le, le-am adus la suprafața conștientului, prin intermediul artei literare și a celei
vizuale. Trilogia Spintecătorul Sorții este
o încercare de a contribui la efortul de
„revrăjire” a lumii, genul fantastic fiind cel
mai potrivit în acest sens.”
Prin intențiile declarate, cartea este
primul volum al unei trilogii, operă ambițioasă ilustrată chiar de autoarea ei. Drumul spre marea creație este deosebit de
anevoios, dar dorința ardentă a Mirunei
Drăghici de a-l străbate a început să se împlinească.
Profund ancorată în realitățile culturale
și spirituale, pe care le cercetează, le aprofundează cu luciditate și ochi receptiv, exprimându-și atracția și atitudinea față de
acest tip de literatură, nu se mulțumește cu
atât, un act de mare curaj și clarviziune încearcă probând exemplar scrierea acestui
roman. Este încă o dovadă de sincronizare
a creației cu elemente care depășesc
granițele „unui anumit gen literar”.
Structural, volumul este compus din tr-un prolog: „Nebunul”și șapte capitole:

M

I. Magicianul; II. Marea preoteasă; III.
Împărăteasa; IV. Împăratul; V. Marele
preot; VI. Îndrăgostiții; VII. Carul.
Pentru cititorul acestei cărți, o primă
atracție rezultă din modul deosebit de accesibil al prezentării, prin fluența, bogăția
și originalitatea expresiei. Numeroase filiații cu literatura japoneză înlesnesc intuirea formelor de manifestare spirituală
nu numai în complexitatea lor, ci în toate
conexiunile dialectice și cu alte literaturi.
Prima parte a trilogiei se deschide cu
imaginea dragonului auriu, care simțea
satisfacția omului pe care-l purta pe spi narea sa, astfel încât o savura și el, „cea de
pe urmă priveliște”. Dragon și om, două
personaje diferențiate din start, dar aflate
într-o strânsă prietenie, de când se întâlniseră pentru prima dată, într-o zi „pierdută-n nesfârșitul timpului”. Este subliniat

un prim concept, acela de timp, evidențiindu-se trecerea într-o altă dimensiune:
„în curând, roata lumii avea să-și înceteze
mișcarea”. Bărbatului „subțiratic, înveșmântat în alb, i se părea că nimic altceva
nu se petrecuse de-atunci și până acum,
ca și cum totul fusese doar un vis fugar”.
Nu era nimeni altcineva decât Mugen, cel
numit de oamenii locului Maitreya, ultimul mare Învățător al omenirii, Trezitul
în Viață, Eliberatorul lumii.
Un prim motiv al cărții este cel al timpului, pentru a cărui trecere acum regretă,
dar e prea târziu, pentru că el însuși „l-a
osândit cu multă vreme-n urmă”. În jurul
celor doi prieteni pulsau făpturi ale Universului, iată, al doilea concept prezent,
spațiul, dar și mulțimea diferențiată a formelor care îl populau: „unele alcătuite din
carne și oase, asemenea omului numit
Mugen, altele lepădaseră de mult acel
veșmânt vremelnic, păstrându-și doar spiritul neîngrădit. Indiferent de starea în
care ele se aflau, erau unite, legătura lor
era „în unicul grai al vieții”.
În drumul împleticit spre limanuri imaginar făgăduite, lipsa de disponibilități
profetice împiedică răspunsuri la întrebări
ce se ridică în mod legitim, în fața conștiinței care vrea să înțeleagă universul mitic,
mult mai bogat în semnificații decât universul real.
Ființele prezentului nu mai cunosc niciuna din fantasmele „ce altădată încătușaseră lumea”. Existau evuri, ere, ani și
măsurători. Descrierea gândului alternează cu fraza interogativă, în timp ce
Mugen se oprea cutremuraț de uimire nu
s-ar fi oprit în fața pragurilor zăvorâte ale
destinului: „Dar de ce se gândea atât de
mult la vremurile apuse, tocmai acum,
când trecutul, prezentul și viitorul se vor
topi-n beatitudinea concomitenței?”
Pe primul plan e destinul eroului care
cunoaște înălțări și voluptăți spirituale, minate de prăbușiri la fel de mari și chinuri
mistuitoare. Natura lui pune în lumină o
puternică individualitate și o mare complexitate umană.
Imaginația prodigioasă a scriitoarei
construiește personaje cu un dat originar,
potrivit căruia ființa nu poate supraviețui
neantului: Mugen, Kirinnen – Spintecătorul Sorții, Kagetora Daisho, Sadamune,
Mitsuru, Amatsu, Onidate Amano, Hajime,
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Sumiyo, Kanagaro, Neji, Chiyo, Ako, Yigi,
Yima, Konaki, Hirumo, Yunohara, Mariko,
Sanae-preoteasa templului, Cele trei preotese, Toshiaki, Yima, Beppu, Onimusha,
Prealuminatul, Prealuminata, Împăratul,
Împărăteasa, Zeul și Zeița Lumii celei Dintâi, Maica Universului, Lumina Milei, Maica
Milei, Copila-Soare, Copilul-Lună, ZeițaSoare, Marele Bătrân, Marele Vrajmaș, Trei
lachei în negru, Marele Alb, Viteazul Alb,
dar și Takara și Takao, Maimuțele Zăpezii
etc. Prin diversitatea modalităților de realizare, Miruna Drăghici îmbogățește arta
portretistică de la detaliu la esențial, de la
concret la abstract, de la real la fantastic,
de la imediat la transcendent, de la dat la
problemă.
În călătoria către „pragul cel de pe
urmă”, parcursul este unul inițiatic, subminat de conștiința sentimentului singurătății insului, în fața tragicului iremediabil
al timpului.
Deschiderea fiecărui episod realizează
legături ce fac să se contopească timpul
dintre părți (uneori real, alteori fantastic,
nemăsurabil) într-un timp artistic perpetuu, iar apoi să dobândească noi valențe,
cu fiecare plăsmuire și amplificare atemporală: „Chiar dacă Mugen nu părea a mai
ține socoteala iernilor ce se perindau peste
cenușiul din Kawa, Yigi o făcea, și cu mare
atenție. Se scurseseră, astfel, trei ani, după
socoteala omenească, timp în care inima
meșterului crescu și ea, odată cu cei trei
puiandri. „Iată, Marea mea Lucrare... cine ar
fi crezut?”, își zicea bătrânul chibi, cu pieptul umflat și privirea sclipind; nicicând în tinerețile sale nu visase și nu bănuise fierarul
că-mplinirea menirii sale avea să vină tocmai la apusul vieții, de la trei orfani scuturați de vântul sorții la ușa sa.” (p. 188)
Miruna Drăghici, însușindu-și perspectivele romancierului, recurge la simboluri
prin care își materializează dorința de perfecțiune, promovează esențele, investighează Ființa sub învelișurile pieritoare
ale existenței: „Strânsă bone-n brâu, pe
șoldul stâng, prezența tare și grea a sabiei
îl liniștea întotdeauna pe Mugen; nici
nu-și dădea seama că mâna stângă nu i se
mai desprindea aproape deloc de pe mânerul negru. Din clipa-n care făurise,
înghițind viața lui Yigi, Kirinnen – Spintecătorul Sorții, devenise parte din sine. Nu
știa și nici măcar nu se-ntreba dacă sabia
era un lucru sau o ființă – cel mai probabil,
era deasupra ambelor; Spintecătorul
Sorții exista pur și simplu, iar asta era
de-ajuns pentru făuritorul său.” (p. 318)
Meditația asupra destinului uman,
adâncă, profundă, din fidelitate pentru

adevărul mereu râvnit, niciodată perfect
atins, surprinde prin ineditul gândurilor încorporate în roman, cele mai multe cu inflexiuni filosofice. Ele fac trimitere la o
tematică foarte bogată, care vizează omul:
vocație, timp, ideal, soartă, adevăr, dreptate, conștiință, educație, prieten, dușman,
lumină, întuneric, viață, moarte, destin etc.
Ele se constituie într-un adevărat laborator al cunoașterii, autocunoașterii și
recunoașterii culturale, în realizarea lui
dându-și concursul: logica, etica, filosofia,
metafizica, estetica etc.
Romanul, realizat pe aceste fundamente, îi oferă cititorului posibilitatea de
a-l interpreta și într-o altă cheie de lectură,
o presupusă ordine a destinului, surprinsă
într-o diversitate de situații revelatorii
(consemnate selectiv): „Chiar și cel mai frumos vis se termină-n trezire!” (p.7); „trecutul, prezentul și viitorul se vor topi-n
beatitudinea concomitenței” (p. 8); „Și
cum rareori putem clădi lumea, tot ce ne
rămâne de făcut e să ne clădim pe noi
înșine” (p.17); „Iar pentru lumea cea mare,
lumina și-ntunericul, speranța și disperarea, viața și moartea, aveau toate aceeași
însemnătate, împletite-n curgerea vremurilor” (p. 17); „uneori, pe calea vieții,
aflăm piedici ce par de netrecut, clipe-n
care ordinea lumii e tulburată de lucruri
înfricoșătoare” (p. 23); „Împlinirea vine la
cei ce pun la lucru toate darurile oferite de
zei, chiar dacă uneori acestea ne par o povară sau chiar un blestem: tot ce ne aparen cale are un rost și-un înțeles” (p. 25);
„Prieten în zori, vrăjmaș la apus” (p. 41);
„Trupul unui om trebuie să fie acolo unde
e și inima sa” (p. 51); „tăria inimii e cea mai
puternică armă. Păstrează-ți inima curată
și cugetul luminos și nimic nu te va-ndoi
sau învinge!” (p. 69); „are și tinerețea
o-n-țelepciune a ei! Știe-ntocmai ce-i trebuie!”(p. 75); „Doar un nebun…poate sămbrățișeze lumea!” (p. 109); „Cel mai dulce
vin e sângele vrăjmașului” (p. 113); „ca sănțelegi floarea, trebuie să devii floare, ca
să-nțelegi piatra, trebuie să devii piatră, ca
să-nțelegi mersul stelelor, trebuie să devii
stea” (p. 155); „Dorința e temniță sufletului: fie de-i aurită, fie că-i din chirpici murdar, tot temniță peste lumina cugetului
este!” (p. 186); „Sfârșitul cărnii e primul pas
pe calea veșniciei” (p. 227); „oamenii sunt...
duhuri ce-și poartă pașii prin somnul zeilor” (p. 250); „Toate trecute, toate pierdute...” (p. 259); „Fie că e vorba de viață, fie
că e vorba de moarte, menirea sabiei era
aceea de-a aduce răspunsuri definitive”
(p. 260); „doar cine-i iute de minte și de picior crește-n ochii stăpânului!” (p. 271);
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„soarta știe cine are chip de-nvingător și
așază izbânda de partea lui!” (p. 274); „ce
crudă e frumusețea nestatornică a florii de
cireș!” (p. 293); „Cei care nu primesc cu
brațele deschise obstacolele pe care
soarta le aruncă-n cale, nu merg mai departe, nu cresc, nu se călesc!” (p. 308);
„pentru cei născuți în întuneric, fericirea…
e cea mai dureroasă pedeapsă” (p. 311);
„Cel ce privește-n gol, se umple de gol…”
(p 337); „curgerea vieții nu ține seama de
patimile și nenorocirile oamenilor, dencurcăturile atât de complicate și inutile
ale vremelnicei lor treceri prin lume” (p.
345); „așa e rânduiala zeilor, e mai presus
de știința și de puterea oamenilor” (p.
345); „tot ceea ce trebuie să facem e să
urmăm, cu sfințenie, cele orânduite de zei
și de străbuni” (p.345); „slujind atâta vreme
zeilor, să nu uitați vreodată a sluji oamenilor!” (p.361); „un om se poate încrede cu
adevărat doar în umbra sa. (p. 372); „Cum
împaci arta mânuirii armelor cu cele
sfinte?” (p.381); „Căutarea adevărului nu e
niciodată-n zadar” (p.388); „așa-i viața, un
nimic!” (p. 390); „omul n-ar trebui să
se-mpotrivească poruncii zeilor!” (p. 399);
„în grădina desfătărilor lumești, cel ce
macină orice bucurie, ce-nfrânge orice
voință, acela e dom și stăpân…” (p. 407);
„Nu vreau să hulesc, dar nu sunt zeii cruzi
și de neînțeles, uneori? (p. 413); „Dacă oamenii sunt cruzi și de neînțeles, atunci zeii
noștri cum ai vrea să fie?” (p. 413); „Frații
nu sunt numai de sânge, ci și de suflet” (p.
456); „un om care-și vânează semenii, e
drept să sfârșească el însuși ca trofeu” (p.
461); „se zice că soarta muritorilor e decisă
de zei, la zaruri” (p. 477); „se spune că, totdeauna, marea genune nedespărțită vancerca să-nhațe lumea înapoi în adâncul
său, mereu mânioasă, mereu înfometată
de ceea ce i-a fost luat” (p. 480).
Neîndoielnic, la întrebarea finală,
născută în cugetul scriitoarei, chiar dacă
nouă ne-o propune provocator: „cine
este cea pe care o slujește întunericul?”,
cu siguranță, autoarea ne va da propriai variantă de răspuns în volumul
următor, pe care-l așteptăm spre bucuria lecturii, pentru că Miruna Drăghici
ne-a convins: este prozatoare cu o deosebită forță de cuprindere și adâncime,
care se remarcă prin complexitatea și
amploarea construcției românești, prin
strălucirea expresiei, prin atributele persona- jelor, prin caracteristicile timpului
și spațiului, prin autenticitatea și vigoarea cuvântului scris!


71

Cartea str[in[

Ficţiuni... derutante:
autori britanici lansaţi la Bookfest

Nr. 9-10 (23-24)  septembrie-octombrie 2019

www.revistaneuma.ro

GeorGe VolceAnoV
u ocazia Târgului Internațional de Carte Bookfest (29 mai
– 2 iunie), la standul Marii Britanii, invitată de onoare a
ediției 2019, s-au lansat câteva cărți de
certă valoare, printre care și câte un
roman de Ian McEwan, respectiv Deborah
Levy (Ian McEwan, Mașinării ca mine și oameni ca voi, Editura Polirom, 2019, 315 pp.,
traducere de Dan Croitoru, Deborah Levy,
Înotând spre casă, Editura Litera, 2019,
196 pp., traducere de Irina Negrea).

C

La Editura Polirom, care girează publicarea unor serii de mari autori britanici
contemporani, printre care se numără și
David Lodge, Julian Barnes și Salman
Rushdie, a apărut Machines Like Me (Ma șinării ca mine și oameni ca voi), cel mai recent – al cincisprezecelea – roman al lui
McEwan. Trebuie lăudate bunele relații
dintre editura română și autor, grație
cărora, ca și în cazul câtorva titluri anterioare, lansarea versiunilor engleză și română a avut loc simultan. Cea românească îi aparține lui Dan Croitoru, traducător
talentat și harnic, vigilent detector de
aluzii culturale și capcane intertextuale,
aflat la a șaptea traducere din McEwan.
Acțiunea romanului este plasată în
Anglia anilor 1982-1983, când Marea Britanie suferă o înfrângere rușinoasă în răz boiul purtat contra Argentinei pentru
eliberarea Insulelor Falkland, când legendarii Beatles se reunesc și scot, după o despărțire de doisprezece ani, un album de
succes, cu un John Lennon în mare formă,
când Margaret Thatcher, „doamna de fier”
a guvernului conservator, pare să-și fi
găsit nașul în carismaticul lider laburist
Tony Benn (evident, inspirat de figura lui
Blair, cel ajuns la putere în a doua jumătate a anilor 90), un Benn care îl vizitează
la Casa Albă pe președintele american

Jimmy Carter, aflat la al doilea mandat
prezidențial după ce și-a înfrânt principalul contracandidat, pe Ronald Reagan,
în fine, un Benn care moare în urma unui
atentat cu bombă pus la cale de Armata
Republicană Irlandeză Provizorie într-un
hotel din Brighton. Nu știu dacă ironia
voită a acestei istorii alternative nu-i va
deruta pe eventualii cititori mai tineri care
n-au fost contemporani cu „evenimentele
istorice” inventate de McEwan, cititori ce,
poate, nu știu că, după criza ostatecilor de
la Teheran (1979), Carter n-a beneficiat de
un al doilea mandat prezidențial, că Marea Britanie a câștigat, totuși, ce-i drept, cu
un preț dureros, războiul Malvinelor, că
Beatles nu s-au reunit în 1982, în condițiile în care Lennon fusese asasinat la New
York, la 8 decembrie 1980, că gruparea
teroristă care băga spaima în populația
civilă engleză se numea Armata Republicană Irlandeză și-atât, iar atentatul – eșuat
– de la Brighton a vizat-o, de fapt, pe Margaret Thatcher. Pe acest fundal istoric alternativ, asezonat cu alte câteva inexactități precum traficul rutier dominat de
prezența automobilelor electrice cu pilotaj automat, funcționarea de când lu mea a Internetului sau dorința unui
premier de a scoate Marea Britanie din...
Uniunea Europeană, McEwan îl reînvie (și)

pe genialul informatician Alan Turing (decedat în 1954), celebru în primul rând
pentru spargerea codului Enigma în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În
roman, septuagenarul Turing devine inventatorul și producătorul unei serii
scurte de androizi botezați Adam și Eva,
în funcție de „gen”.
Charlie Friend, naratorul-protagonist
în vârstă de treizeci și doi de ani, este fericitul posesor al unui astfel de prototip,
pentru achiziția căruia și-a investit întreaga moștenire. Trăiește la limita subzistenței lucrând la domiciliu, singura lui
ocupație fiind speculațiile bursiere online, și împarte o locuință modestă împreună cu Miranda, o frumoasă studentă cu
zece ani mai tânără decât el și cu un trecut parțial învăluit în mister. Prin apariția
lui Adam se creează un ménage à trois
aparent funcțional. Situația se complică
când la orizont apare un băiețel de patru
ani dintr-o familie cu probleme, cu un tată
condamnat și o mamă psihopată – un
copil pe care Miranda ar dori să-l adopte și
să-l crească împreună cu Charlie. Tot Miranda este și posesoarea unui secret întunecat, care, odată revelat, face ca relațiile „interumane” (ghilimelele sugerând
că Adam este participant cu drepturi
egale la țesătura de relații dintre cei patru
membri ai acestei familii) să se transforme, să intre într-o fază nouă și lucrurile
să evolueze într-o direcție neașteptată.
Androidul este programat în conformitate
cu legile roboticii stipulate de Isaac Asimov. Și totuși, lucrurile nu merg chiar ca
pe roate... În diferite părți ale globului, mai
mulți confrați și surate-androizi se „sinucid” sau, mai exact, își autodistrug capacitățile cerebrale, adică programele pe
baza cărora funcționează, intrând într-o
stare cibernetic vegetativă. Iar Adam devine, de la o zi la alta și de la o pagină la
alta, nu doar tot mai imprevizibil, ci și tot
mai ininteligibil. McEwan, cel mai bun
produs al școlii de creative writing de la
Universitatea East Anglia din Norwich,
unde odinioară l-a avut profesor pe Malcolm Bradbury, știe să capteze și să strunească atenția cititorului. Povestea lui
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Charlie Friend, a lui Adam și a Mirandei are
un final imprevizibil (cuvânt-cheie în receptarea romanului!) – după o lectură
care te ține cu sufletul la gură.
Funcționarea minții umane – un mister de-a pururi (de) nedezlegat – este o
temă recurentă în romanele lui McEwan.
Cum poate construi omul o inteligență artificială dacă nu-și poate defini propria inteligență? Inteligența artificială, construită
și programată în parametri matematici, pe
antonimia adevărat – fals, dar și pe aplicarea celor zece porunci biblice, nu poate
accepta toate deciziile și acțiunile oamenilor, dictate adesea de sentimente, impulsuri primare, dorință de răzbunare etc.
Există pericolul ca inteligența artificială
să-și asume rolul de erou justițiar, de instanță morală și etică supremă atunci când
creatorii ei nu se ridică la nivelul așteptărilor programate de către ei înșiși? Iată
câteva întrebări la care încearcă să ne răspundă Ian McEwan prin finalul neașteptat
al unei povești încadrabile în genul sci-fi,
policier, thriller, dar și în tradiția romanului realist tradițional, preocupat de radiografierea convulsiilor dintr-o societate
polarizată, o junglă în care fiecare individ
încearcă să supraviețuiască așa cum poate.
Mai puțin cunoscută decât McEwan,
Deborah Levy, autoare de proză, teatru și
poezie născută la Johannesburg, în Africa
de Sud, pătrunde pe piața de carte românească odată cu traducerea romanului ei
de succes Swimming Home (Înotând spre
casă) nominalizat la Premiul Man Booker
pe anul 2011. La o primă lectură, fire invizibile par să lege acest text de câteva romane canonice ale literaturii engleze
feminine și feministe. Mă gândesc, în
primul rând, la cărțile Virginiei Woolf, în
care timpul devine, alături de oameni, un
veritabil personaj per se, iar în al doilea
rând la romanele Anitei Brookner și în
special la Hotel du Lac (Premiul Booker
Prize pe anul 1984), unde relația personaje – spațiu joacă un rol important în
construirea intrigii. Asemenea lui Woolf și
Brookner, Deborah Levy ne propune un
tip de scriitură care se înscrie în tiparul romanului de atmosferă.
Personajele, puține la număr, devin
captive într-un spațiu asumat (la Brookner,
ca în multe din romanele Agathei Christie
– un hotel, la Levy o pensiune situată pe
Coasta de Azur). Un poet de mare succes
(polonez emigrat în Anglia în anii războiului), soția lui – reporter de război – și fiica
lor Nina, în vârstă de paisprezece ani, își
petrec vacanța de vară pe Riviera în compania unui cuplu de prieteni, soț-soție,

posesori ai unui magazin de antichități.
Lista caducă a personajelor este completată de o bătrână doamnă din vecini,
medic psihiatru pensionar, un tânăr hipiot
care este administratorul vilei, un prieten
al acestuia, proprietar al unei cârciumioare, și Kitty Finch – aparent, protagonista
romanului: o tânără care apare din senin
în piscina din curtea pensiunii și, cu nuditatea ei, îi scandalizează pe cei prezenți.

Deborah Levy supune unei analize
subtile legăturile țesute între personaje.
Există o fragilitate a condiției umane detectabilă în existența fiecărui participant
la „jocul de-a vacanța” imaginat de autoare: dată fiind profesia de corespondent
de front a mamei sale, Nina este privată de
prezența ei la vârsta copilăriei și a adolescenței; Isabel, mama Ninei, prin natura
profesiei, își riscă viața aproape clipă de
clipă, iar absențele ei prelungite din sânul
familiei o fac să tolereze escapadele conjugale ale soțului ei; lipsit de griji financiare, Joe (Jozef Nowogrodzki) a ajuns pe
culmile gloriei literare și are parte de stabilitate financiară, dar identitatea sa reală
constituie, pentru el, o sursă de permanentă depresie; prietenii lui, Mitchell și
Laura, se află, însă, pe marginea pră-
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pastiei, apelând întruna la bunăvoința lui,
tradusă în împrumuturi nerambursabile;
doamna Sheridan se simte încontinuu
amenințată de Kitty, cea căreia îi aplicase,
cu ceva ani în urmă un tratament cu
șocuri electrice. Victimă – poate inocentă
– a unui tratament psihiatric nemilos, pornită pe un război de uzură împotriva doctoriței care o terorizase, atrasă fizic și
intelectual de personalitatea lui Joe, Kitty
pare cea mai vulnerabilă în acest spațiu închis.
Înotând spre casă este structurat în
opt capitole ce au ca titlu zilele săptămânii
(de sâmbătă până sâmbătă – artificiu ce
sugerează circularitatea și repetitivitatea
acțiunilor din vara anului 1994), fiecare cu
mai multe subcapitole, capitole precedate
de un prolog (un pasaj ce anticipează finalul, dar, în același timp, îi întinde o cursă
cititorului, trimițându-l pe o pistă falsă) și
un epilog în care narațiunea omniscientă
și, pe alocuri, fluxul conștiinței, lasă locul
unei confesiuni ce-i aparține Ninei. Romanele care apelează la asemenea titluri
de capitole (un exemplu la îndemână: romanele polițiste ale lui Peter James) își
pun în gardă cititorii că ceva-ceva funest
urmează să se întâmple, că asupra eroilor
planează o amenințare iminentă, că
cineva va sfârși tragic. Evident, simpatia și
grijile cititorului se focalizează asupra lui
Kitty Finch, fiica femeii de serviciu a proprietarei vilei de pe Riviera. Problemele ei
mintale par a se acutiza de la o zi la alta,
iar cei din jur o tratează într-un mod nu
tocmai indicat (adică deloc prietenos),
Nina fiind singura care încearcă să empatizeze cu ea și, în același timp, să-și umple
un gol existențial.
Monotonia observației psihologice și
a dialogurilor cotidiene este periodic
curmată de scurte ieșiri din spațiul închis
– cel mai adesea până la localul lui Claude.
Finalul, neașteptat, include și o partidă de
sex vârtos consumată în celebrul hotel ce
poartă numele conaționalului nostru Negresco. Mi se pare judicios comentariul
apărut în The New York Times, ce o descrie
pe autoare drept „o povestitoare înnăscută, care ne adoarme bănuielile în timp
ce presară indicii de-a lungul narațiunii
sale.” Ca și în cazul romanului lui McEwan,
deznodământul surprinzător este un bonus binemeritat la finalul unei lecturi
agreabile și, în același timp, o dovadă în
plus că, în ultimele decenii, pe lângă o
pronunțată criză a poeziei, literatura britanică traversează o perioadă extrem de
fastă în ceea ce privește producția de
proză la cote înalte.
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Comunicarea în satul românesc
Menuţ MAxiMiniAn
omportamentul comunicaţional intercultural normat la nivelul comunităţii rurale din România s-a
modificat, de-a lungul timpului, în funcţie de natura
nonconflictuală a dialogului şi de disponibilităţile
comunicaţionale ale diferitelor generaţii. Altfel comunicau strămoşii noştri, când singura posibilitate era dialogul verbal şi altfel dialoghează ţăranul din zilele noastre, când tehnica a
păstruns şi în ultimul cătun. Mai putem vorbi despre insule în
care ţăranul român îşi păstrează nealterată vorba concomitent
cu lada de zestre în care regăsim portul şi toate ritualurile? Oricât
de mult am vrea să credem că mai avem asemenea locuri nealterate de modernism, nu este aşa, pentru că trăim vremuri în
care informaţia păstrunde ca un fulger prin intermediul canalelor
media, până la ultima casă din deal. Nu mai există gospodărie
care să nu aibă măcar un radio cu baterii, accesibil, la preţuri
modice, începând cu 10 lei. Astfel, nu mai putem vorbi de
ciobanul izolat la stână, de primăvară până toamna, care nu avea
cu cine dialoga decât cu el însuşi şi cu Dumnezeu. Toată această
trăire interioară nu mai există ca altădată, deoarece telefonul
mobil este accesibil oricui şi, în trei secunde, cel „izolat” poate
afla ce s-a întâmplat în sat.
Despre raporturile comunicaţionale care reglează viaţa comunităţii, despre rolurile pe care le au pattern-urile culturale
asupra normelor de comportament comunicaţional scrie Adrian
Lesenciuc în studiul „Comunicare interculturală în satul românesc”, apărut la Editura Academiei Române.
Minuţios pregătit, aplicabil pe grila etnologică, sociologică
şi istorică, studiul trece în revistă formele schimbării culturale
produse în satul românesc din ultimii ani, dihotomia cultură-civilizaţie, comunitate-societate, acţiunile orientate spre înţelegere
sau cele ce vizează succesul, intrând în vizorul cercetătorului.

C

Credinţele, valorile şi simbolurile sunt influenţate de tehnicile
moderne, ştirbind din frumuseţea acestora în detrimentul
bunăstării. Este clar că, odată cu dispariţia uliţelor de pământ şi
a apariţiei asfaltului, drumurile, deşi mai comode, sunt tot mai
rare între vecini, dispărând solidaritatea de altădată (şezători,
clacă), iar odată cu apariţia curentului electric s-a renunţat şi la
poveştile spuse la lumina lămpii sau a jocului focului în vatra
cuptorului.
Ţăranul nostru se transformă, devenind eurofermier, iar dialogurile capătă alt contur odată cu dispariţia gândirii tradiţionale.
Constructorul societăţii moderne nu are în viziune păstrarea miturilor şi riturilor din vatra străbună, procesul de globalizare,
bunăstarea societăţii europene ştirbind din frumuseţea unei
lumi în care fiecare membru credea cu adevărat.
Bunicii noştri nu au părăsit niciodată vatra satului, însă lumea
lor a fost mult mai bogată şi mai curată, dialogurile dintre ei mult
mai vii şi mai sincere, nu au avut nevoie să treacă Oceanul, să
meargă în vacanţe exotice, au trăit în curtea lor şi au cultivat
pământul sfânt cu credinţă în Dumnezeu şi cu mulţumirea pentru fiecare zi în care chipul le-a fost luminat de soare. Nu a fost
nevoie de tehnică ultramodernă pentru a-şi duce existenţa, cu
cât comunicarea este mai avansată, cu atât dispărând sinceritatea şi umanul.
Câţi dintre noi se mai uită azi spre cer şi intră într-un dialog
al sufletului cu Cel de Sus, câţi dintre noi mai au răbdarea de a sta
de vorbă cu cei care au nevoie de un cuvânt bun? Dispare perspectiva rituală asupra comunicării, construirea simbolică a unei
realităţi, cultura şi civilizaţia se intercondiţionează, dar intercondiţionările nu pot fi transpuse prin legi simple de cauzalitate,
de factură carteziană. „Tandemul inovare-difuziune permite
înţelegerea culturii ca entitate dinamică, organism viu în
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devenire (inclusiv identitară), ca fiind un câmp propice inovării
culturale produse în baza unor cunoştinţe şi practici anterioare
în limitele unor cadre sociale şi instituţionale date şi cu finalitatea socială prefigurată” (p. 29), spune Lesenciuc, care completează că „modernizarea s-a suprapus în aplicarea sa capitalismului. În aceste condiţii, mutându-se accentul de pe cultivare pe exploatare, seturile de reforme care au afectat direct
satul românesc au consolidat, mai degrabă, o formă de opoziţie
rurală, decât să o dilueze şi să permită modernizarea” (p.30).
Să ne gândim doar la ultimii 30 de ani care au produs
schimbări sociale şi culturale vizibile în România, mai ales, la
nivelul comunităţilor rurale, care a fost împinsă spre migraţie
masivă în căutarea de locuri de muncă. Satele sunt îmbătrânite
şi depopulate, închizându-se şcoli, dispărând învăţătorii satului
şi, după cum declară preoţii, în curând, odată cu trecerea în
veşnicie a bătrânilor, fiind nevoiţi să închidem inclusiv bisericile. Satul se va retrage în cimitire. Slăbit, acesta resimte efectele unei profunde crize structurale, plecarea în străinătate
făcându-i pe cei care trebuiau să ducă mai departe tradiţiile săşi uite inclusiv limba, iar copiii lor să nu mai aibă şansa de a
creşte şi de a comunica cu bunicii. „În satul românesc revin oameni care au intrat în contact cu reprezentanţi ai diferitelor culturi, cu produse culturale şi arte facte provenind din diferite
zone ale Europei, cu moduri diferite, străine, de organizare a
vieţii. Pentru ca bulversarea în mediul rural să fie completă, ei
aduc drept forme de import asemenea modele de organizare
a vieţii sau spaţiului locativ, asemenea produse până la acel
moment străine de viaţa patriarhală a satului. Schimbarea
devine tot mai complexă. Ritmurile occidentale ale vieţii se
regăsesc într-un sat românesc destabilizat, sărăcit, depopulat”
(p.33), scrie Adrian Lesenciuc.
Adevărul este că satul românesc a găsit cea mai mare des chidere spre schimbare, transformându-se, odată cu înlocuirea
arhitecturii tradiţionale, într-un fel de oraş. Dispar conceptele
arhaice, limba se transformă, constatându-se că graiul a fost înlocuit de către cei reîntorşi acasă din străinătate într-un fel de
română „pocită”. Este deranjant când cineva vine după un an petrecut peste hotare şi vorbeşte într-o română stâlcită, presărată
cu „englezisme” prost pronunţate. Cum este posibil ca în scurt
timp să nu-ţi mai cunoşti limba? Intelectualii nu fac acest lucru,
având în diaspora oameni plecaţi de 30 de ani care vorbesc perfect româna. Singurii care vor să epateze sunt cei care nu se
regăsesc nici în ţăranul adevărat, nici în intelectual, un fel de hibrid care nu-şi găseşte locul şi care vor să braveze. Aceştia nu
cunosc nici cultura străbunilor, stabilită prin formele rituale şi
continuu îmbogăţită prin împărtăşire, deschisă spre cuminecare,
nu cunosc nici cultura occidentală, fiind undeva rătăciţi între
graniţele acestora.
Etnografia comunicării constată cu tristeţe toate aceste lucruri, proiectul amplu al socio-lingvisticii studiind reţeaua de interacţiuni interetnice şi pattern-urile culturale. Dispar formele de
comunicare din satul de altădată, unde limbajul gesturilor înlocuia, de multe ori, cuvintele, mesajul între emiţător şi receptor
fiind puternic, fie el verbal sau nonverbal, toţi actorii comunicării
interacţionând prin intermediul înţelesurilor, „fiecare cu sine însuşi şi cu ceilalţi, prin apel la o conduită socială, a conformării
faţă de norme, respectiv la o conduită creativă a receptării, a negocierii de înţelesuri şi a instituirii de simboluri” (p.83).
Despre cheia comunicării, canalele şi mijloacele, respectiv
codurile din care se descifrează mesajele, scrie Adrian Lesenciuc
în studiul său. Să nu uităm, în cadrul comunicării interculturale,
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de vasta şi importanta creaţie populară, categoria fundamentală
a literaturii, bogată în procedee estetice, nucleul din care s-a inspirat literatura română.
Cercetătorul nu aduce în faţa cititorilor doar teorie de birou,
ci vine cu exemple concrete, prin cercetarea a două localităţi –
Caţa – Braşov şi Breaza – Suceava, cu exemple de bun dialog interetnic şi interconfesional. Despre acestea ar merita să zăbovim
mult mai mult într-un comentariu aplicat.
Legătura morală, printr-un set de norme cu natura, se
regăseşte în comunicarea din vatra satului, unde se accentuează
diferenţele folclorice şi de port, de la o zonă la alta, dar şi cele
lingvistice. Încet, dispar limitele marginalului, ca aşezare spaţială,
raportul cu vatra nemaifiind ca altădată, comunicarea extinzându-se, iar toleranţa lingvistică fiind mult mai îngăduită, veneticul nemaifiind privit ciudat, la fel ca altădată. Distanţele
intra-etnice sunt mai mici decât cele interetnice predominând
în comunicare simetria.
Citind cartea lui Lesenciuc, aflăm că, în satul nostru, în mare
parte, comunicarea este nonconflictuală, nu este exclusivistă,
terţul fiind o prezenţă în dialogul curent; gradul de inteligibilitate
este ridicat.
Merită a fi menţionate două dintre gândurile despre această
lucrare, aşezate pe copertă: „Lucrarea lui Adrian Lesenciuc, „Comunicare interculturală în satul românesc”, este remarcabilă,
densă sub raport ideatic, intens elaborată, scrisă cu pasiune şi
implicare responsabilă, o lucrare ce distilează bogate şi adecvate
refeirnţe bibliografice, româneşti şi străine. Deşi poartă amprenta
unui autor înclinat spre interogaţie şi reflecţie filozofică, lucrarea
îşi are centrul de greutate şi de interes în partea sa aplicativă,
care reprezintă o contribuţie originală la cercetarea comunicării
interculturale din mediul rural” (prof. univ. dr. Grigore Georgiu,
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative).
„Prin lucrarea de faţă, putem căpăta o motivaţie foarte puternică pentru cercetarea, din perspectiva deschiderii culturale,
a fenomenului satului multietnic din România. Motivaţia aceasta
poate fi structurată de sentimentul apartenenţei noastre la
tradiţia unei asemenea comunităţi, dar ea are, în centrul său, interesul de a descrie şi de a înţelege ceea ce se întâmplă astăzi în
comunităţi croite după alte reguli decât cele proprii acestui tip
de sat, dar apropiate de ale acestuia prin problemele pe care le
suscită prezenţa, în aceeaşi unitate de viaţă publică, a unor subunităţi („comunităţi”) culturale diferite” (prof. univ. dr. Viorel Cernica, Universitatea Bucureşti).
Cartea, cu o importantă dimensiune aplicativă, cu rezultate
ce pot constitui elemente de reper în proiectarea curriculară
adecvată a dimensiunii interculturale, aducând modele de bună
practică a satului românesc, rezistente în timp şi la presiuni de
ordin normativ, din diverse centre de putere, spaţii culturale şi
regimuri politice care au exercitat o puternică influenţă, propune
evidenţierea rolurilor comportamentului comunicaţional cultural normat în relaţiile din cadrul comunităţii rurale, utilizând
rezultatele cercetării în configurarea unui cadru proiectiv amplu.
Nu lipseşte o hartă a schimbării culturale creionat în operele personalităţilor importante ale culturii române, Adrian Lesenciuc
deschizând o direcţie nouă de cercetare ce merită a fi aprofundată pe viitor prin studii aplicate pe tipologiile comunicaţionale
etnice, pe deschiderea culturală şi pe formarea competenţei de
comunicare interculturală, temele etnologice, antropolgice, sociale şi filozofice abordate oglindind, până la urmă, etnopsihologia românului.
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SoniA elVireAnu

oet, prozator, eseist, traducător,
jurnalist, diplomat, Horia Bădescu e una din personalităţile
complexe ale literaturii române
contemporane. Opera sa, recompensată cu
premii în ţară şi străinătate, vorbeşte de la
sine despre înzestrările sale.
Romanul său, Zborul gâştei sălbatice,
cenzurat în 1979, publicat în traducerea
franceză a lui Gérard Bayo, Le vol de l’oie sauvage, de editura Galimard în 2000, e republicat în ediţie necenzurată de editura
Şcoala Ardeleană în 2015.
Titlul metaforic şi metatextul îl fixează
în câteva tipare romaneşti şi călăuzeşte spre
miezul său lectorul nefamiliarizat cu esopismul, oferindu-i cheia spre decriptare potrivit aşteptărilor auctoriale: “Roman existenţial, roman parabolic, roman gotic, Zborul gâştei sălbatice este istoria unei resurecţii
morale prin iubire.“
Încă de la primele rânduri recunoşti un
mare prozator şi modelul: Thomas Mann,
Muntele vrăjit. Însă romanul lui Horia Bă descu nu e rescriere postmodernă a vreunui mit, nici reluarea motivului mannian, ci
adevăr istoric transpus în ficţiune cu har narativ şi poetic. Toposul evocat, Pavilionul, e
un loc stigmatizat, de detenţie ori refugiu
pentru intelectualii condamnaţi de regimul
politic postbelic.
Locurile şi personajele au frumuseţea
stranie a atemporalităţii, descind din altă
lume, fiind vestigii ale istoriei tragice de
după război: Pavilionul-sanatoriu, un spaţiu
real; Fazaneria, unul imaginar; geologul
Matei şi doctorul Polizu, nişte visători incurabili, refugiaţi în sanatoriu, intelectuali autentici pentru care visul e deasupra reuşitei
sociale; pictorul Marchidaş, condamnat la
muncă silnică pentru o viziune artistică;
Maria, o femeie ciudată, cu aer absent; pro-

P

fesorul Tilea, obsedat de o specie rară de
fluturi.
Pavilionul şi Fazaneria, toposuri simbolice stranii, două lumi ascunse vederii comune, structurează romanul în două părţi.
Pavilionul e metafora claustrării, unei lumi
în care binele şi răul stau alături forţat, cum
sugerează însăşi arhitectura lui: clădirea
nouă, dreptunghiulară, plată, spitalul, lipit
de vechiul pavilion, Casina, fost hotel pentru ofiţerii din aviaţie, cu aerul aristocratic şi
rafinamentul de odinioară, şi turnul insolit
cu observatorul astronomic şi biblioteca
borgiană, un spaţiu atemporal, refugiul
doctorului. Fazaneria e spaţiul visului interzis, sancţionat prin moarte.
În sanatoriu, Matei are şansa să întâlnească oameni frumoşi sufleteşte şi spiritual, reuniţi sub pecetea nebuniei, însă una
de faţadă. Autorul schiţează o tipologie:
medicul Polizu, profesorul entomolog Tilea,
pictorul Marchidaş, achiziţionerul Manicea,
enigmatica Maria, coana Serafina. Îi reu neşte gândirea liberă, visarea, interzise şi
sancţionate, considerate vicii ale lumii burgheze. Viaţa comună într-un spaţiu închis,
un cuib de cuci pentru marginalii, declasaţii
social, neconformiştii cu destin frânt, creează între ei legături de prietenie, încredere
şi solidaritate şi declanşează rememorarea
vieţilor lor. Poveştile lor sunt intruziuni în
trecutul lor social, mărturii despre abuzurile
puterii, violenţa autorităţilor, existenţa lagărelor de muncă forţată, despre exilul din
interior.
Metaforic, sanatoriul e spaţiul claus trării şi alienării, iar narativ e ramă în care se
prind multiple poveşti. Inedită, extraordinar
de frumoasă, este a pictorului Marchidaş,
care descoperă, printr-un orb, că arta ade vărată nu e mimesis, ci interiorizare şi reprezentare fantezistă a lumii trăite, că libertatea artistului nu poate fi suprimată. La fel
de frumoasă e povestea de dragoste a fetei
din pustietatea deltei.
Romancierul reface o lume din destine
frânte, sugerând infernul existenţial, învăluie în incertitudine locuri, oameni, întâm plări, Pavilionul şi Fazaneria, spaţiul interzis,
o fata Morgana pentru pacienţi şi localnici.
Misterul e întreţinut de întâmplări ciudate,
de prezenţa paznicilor înarmaţi ce stârnesc
frica de un pericol invizibil.

Teama e indusă de interdicţia de-a
pătrunde dincolo de sârma ghimpată ce separă lumile. Fazaneria e un spaţiu simbolic,
dar ambiguu ca semnificaţie, poate fi benefic ori malefic, al vieţii ori al morţii: moartea câinilor hoinari, crescuţi de Maria,
împuşcaţi brutal, în văzul tuturor, de paznici, apariţii ciudate (oameni în verde cu bonete roşii) prin care pacienţii trăiesc angoasa, teama de spaţiul interzis, mascat de
mărăcini şi înconjurat de sârmă ghimpată,
ca un lagăr nevăzut; tentativa eşuată de
zbor a căpitanului de aviaţie orb, Alexianu, şi căderea sa în zona nepermisă; moartea misterioasă a profesorului Tilea pe
acelaşi târâm interzis în clipa în care îşi împlineşte visul (descoperirea unei specii rare
de fluturi).
Nimeni nu are voie să vadă, să ştie ce e,
în realitate, Fazaneria. Paradoxal, acest spaţiu tainic întreţine şi cenzurează visul, libertatea şi frica de represiune sunt inseparabile. Frica e întreţinută de cerberi cruzi,
avertismentul lor e moartea pentru cutezători ori visători.
Romancierul excelează în arta contrastelor, creionarea personajelor, evocarea întâmplărilor, toposurilor, timpurilor, întreţinerea suspansului şi ambiguităţii, în virtuozitatea descrierii de un mare rafinament
poetic.
Zborul gâştei sălbatice e unul din cele
mai frumoase romane româneşti postbelice despre o realitate istorică cruntă din
care intelectualul autentic e exilat, dar renaşte miraculos prin iubire. Metafora sanatoriului, explorată de prozatorii noştri înainte şi după 1990 (Octavian Paler, Un om
norocos, Adrian Alui Gheorghe, Laika) îi permite lui Horia Bădescu să construiască o viziune diferită asupra aceluiaşi topos: sanatoriul, la origine conac boieresc, castel,
club de elită, devenit spital psihiatric, loc
malefic în vechiul regim, destinat bolnavilor psihici şi intelectualilor cu idei contrare
ideologiei vremii.
Autorul reuneşte în Pavilionul-spital figuri umane de o mare frumuseţe interioară,
marginalizaţi, expulzaţi de regim, cu acelaşi
destin fracturat de timpul istoric tragic.
Într-un spaţiu închis, aceştia reuşesc să-şi
salveze sufletul, să supravieţuiască unii prin
ceilalţi, într-o solidaritate tacită ori afişată, şi
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oază de libertate creată sub masca nebuniei, pe care o apără de paznicii oficiali,
miliţianul Costică şi sora Matilda. Sunt supravieţuitorii, pe care reeducarea forţată
prin detenţie ori spitalizare psihiatrică nu-i
distruge psihic, nici moral, fiindcă mai cred
în puterea spiritului, artei, iubirii. Sunt deopotrivă victime inocente, martori şi supravieţuitori ai alienării forţate, exponenţii
valorilor spirituale şi morale sub eticheta
oficială de nebuni ce sfidează şi periclitează
puterea.
Interesul pentru dezvăluirea interiorităţii complexe a personajelor nu anulează
pecetea socială a romanului, ci o menţine
prin rememorarea întâmplărilor dramatice
care le-au bulversat destinul. Pe cât de rafinat, elegant, delicat, cultivat şi luminos e
autorul în surprinderea labirintului interior
al personajelor şi în descrierea toposurilor
simbolice, pe atât de expresiv, convingător
narativ şi lingvistic este în evocarea socialului, scenelor brutale de viaţă: povestea Mariei, cumpărată prin intimidarea familiei,
brutalizată de un procuror arogant, brutal,
crud, imoral; anchetarea şi condamnarea
pictorului Marchidaş pentru o viziune dintr-un tablou, a profesorului Tilea pentru portretele unor martiri ai libertăţii din Ardeal.
Roman parabolic despre puterea totalitară, Zborul gâştei sălbatice e totodată un
tulburător şi delicat roman de iubire. Sentimentul se naşte în sanatoriu între Matei şi
Maria, fiinţe singuratice, profunde, dezamăgite de viaţă. Sufletele rănite se apropie,
se înţeleg tacit, n-au nevoie de cuvinte, gesturile şi faptele spun totul. Descoperă tandreţea, încrederea, împlinirea afectivă unul
prin altul, acceptându-se cu suferinţa şi trecutul lor. Nimic nu poate distruge sentimentul, nici măcar separarea impusă de
trecut. Ei refac cuplul primordial în spaţiul
claustrării, la fel ca tămăduitoarea sălbatică
din singurătăţile Deltei Dunării, care acceptă orice sacrificiu pentru a-şi salva de la
moarte iubitul. Sunt exemplare de o rară
frumuseţe şi nobleţe sufletească, care renasc prin iubire.
Roman ontologic, metaforic şi parabolic, cu inserţiuni filozofice şi livreşti, de înaltă
vibraţie emoţională şi tulburător lirism, cu
elemente de realism crud şi realism magic,
cu o extraordinară artă a detaliului ce dă
viaţă interioară lucrurilor, fenomenelor, luminându-le dinlăuntrul lor ca în pictură,
cartea lui Horia Bădescu e unul din rarele
romane în care talentul narativ şi poetic se
împlinesc minunat într-un text dens, bogat,
complicat structural, elegant, delicat şi crud
totodată în care cititorul e sedus de pecetea harului şi de frumuseţea stilului.
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Salih Bolat

Poet și prozator, s-a născut la 3 iunie 1956 în provincia Adana. În 1980 a absolvit Facultatea de Științe Sociale și Politice, în cadrul Universității din Gazi. Poetul are un doctorat în domeniul Științelor Educației, doctorat obținut la Universitatea Hacettepe.
A predat la mai multe universități în Istanbul și Ankara. A debutat literar în revista Yeni
Adana (1975), cu povestirea intitulată Măturătorul.
Poetul a fost membru în consiliile editoriale ale revistelor literare Düşler, Türkiye Yazîlarî, Yeni
Olgu. Salih Bolat a debutat cu volumul de poezie Trăitorul (1983), vo lum pentru care a primit Premiul
Academiei “Kitabevi” (1984). Pentru poezie, a mai primit premiile
“Yașar Nabi Nayır” (1986), “Ceyhun
Atuf Kansu” (1990), “Ahmed Arif ”
(2002), “Behçet Aysan” (2007). Poetul este membru al Sindicatului Scriitorilor din Turcia
(TYS). Din opera poetică: În fața unui afiș (1986), Infinit și frontieră (1988), Confruntarea
(1993), Vechi și îndepărtat (1995), Martorul nopții (1999), Aripi deschise (2004), Intersecție
(2006), Argument (2006), Somnul cailor (2014), Prima ninsoare (2015).

Mărturisirea nopții
1.
Printre crăpăturile nopții vom trece –
în mâinile noastre vom cuprinde
mările obosite
ale căror ecouri se aud neîncetat
cu ochii unei pisici vom privi
pragul dimineții morților
2.
iată fiecare piatră vrea să-și amintească
izbucnirea focului,
cenușa ce i-a stat deasupra
sângele furișându-se în brațele nopții
uite, chiar morții vor să râdă
în pământul brăzdat semințe mucegăite
ascund durerea tristeții
la poalele muntelui
dacă marea este de neîmblânzit

ar trebui știută această singurătate
această dragoste
această moarte –
respirația păsărilor săgetează noaptea
3.
rămâi cu bine smochin bătrân –
ca o santinelă stă șopârla somnului
împărțind nopțiile în fâșii
la revedere mușcatelor înflorite
raza de soare împiedică norul
care vrea să intre în camera mea
rămâneți cu bine margaretelor
rămâneți cu bine foarfece lacome
rămase deschise către spinii rășinoaselor
adio avalanșei luminii din lacrima ta
adio grădinii prin care am trecut.

Cristal

sub cupola nopții

Printre lăstărișurile verii
lumina ta mă luminează
asemenea unui soare

îți sărut lumina

spre chemarea ta mă îndrept
mă surprinde înălțimea
zborului păsărilor
mă întreb cum de nu își ating aripile

chiar dacă în timpul aceleiași ierni
ninsoarea se îndepărtează tot mai mult
dumnezeu ne-a dăruit o iubire profundă
în întunecimea ta mă cuibăresc
fără teamă.
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Metin Celal

Este unul dintre poeții reprezentativi ai generației ‘80. S-a născut la 13 martie 1961 în Ankara, după
absolvirea Liceului “Aryamehr” din Göztepe (1976) a urmat Facultatea de Ingineria Petrolului de la Universitatea Tehnică din Orientul Mijlociu (1982) și Facultatea de
Relații Publice și Jurnalism din Istanbul (1985). A debutat
literar în 1980, cu un poem sugestiv intitulat Geneză, în
1986 a debutat editorial cu volumul de poezie Mă numesc
Moarte. Poetul este fondatorul mișcării literare ,,Poezia din
1980”. Dincolo de volume de poezie, romane, antologii literare, a publicat cronică literară și a tradus în limba turcă
din creația scriitorului James Joyce. Poeme din creația sa
au fost traduse și publicate în Anglia, Franța, Germania,
Bulgaria, Spania, Macedonia, ș.a. Poetul este membru al
Sindicatului Scriitorilor din Turcia (TYS) și al PEN Club Turcia.
Din opera autorului, poezie: Mulțumit de sine (1989),
Conformistul (1993), Conexiunile unei vieți mici (1999),
Străinul din fiecare (antologie,1999). Romane: Copiii din noi sunt cei mai frumoși (2000), E timpul să plec (2003),
Să știi că te iubesc (2005). Cronică literară: Noua poezie turcă (1999), Poezia se învață de la maeștrii (2007).

traducere și prezentare de niculinA oPreA
Ziua îndrăgostiților
În privirea ochilor tăi
iarna nu va reuși să ne înghețe

de miresmele florilor tale ofilite
eu sunt cel ce se înghesuie
la sânul acestui oraș în fața ochilor tăi voi fi
ca un orb uitat pe străzi

secretul nostru încă poate fi citit
răcoarea mâinilor tale îmi traversează
memoria

eu sunt cel ce se înghesuie la sânul acestui oraș
în scrisorile trimise pe numele meu
ești un pic tristă oricât de mult te-ai ascunde
în fotografiile rupte la un capăt

pe furiș privesc
lumina șăgalnică a feței tale
de parcă aș cere iertare
ochilor tăi zâmbitori
acoperind umbrele suferințelor

eu sunt cel ce se înghesuie la sânul acestui oraș
cel ce te așteaptă cu sufletul la gură
printre culorile întunecate ale nopții
te așteapt în spatele fiecărei uși.

ne-am regăsit odată cu ploaia
mătasea aripilor de îngeri ne acoperă drumul
vocea ta vibrează de atâta iubire
este o adevărată revoluție când totul
se transformă în obicei

Cel ce se numește Moarte
eu sunt cel ce se înghesuie la sânul acestui oraș
fără încetare
noaptea îmi biciuie glasul
de ce cuțitele sunt decorate cu perle
de ce dervișul duce un trandafir grena
până la buzele tale amețitoare
știu că îți place albastrul
știu că tradafirul grena îți amintește de sânge
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(n.1953)
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Poet francez, critic, cronicar literar la mai multe reviste franceze, profesor de literatură franceză modernă, formator la IUFM (Institutul universitar de formare pentru profesori) din Caen, nordul Franţei,
muzician (compozitor, interpret). Este membru al SGDL (Société Générale des Gens de Lettres), al
Asociaţiei Scriitorilor Bretoni, al Cartei autorilor şi ilustratorilor pentru tineret. A debutat în 1974 şi a
publicat 27 de cărţi. Este laureat al mai multor premii ale Academiei franceze: Premiul Amic (1991),
Premiul Théophile Gautier (1994) Premiul François Coppée (2016). În 2018 a obţinut Premiul Paul
Quéré. Figurează în 15 antologii internaţionale, într-o antologie bilingvă franceză-română Europoesia (2016) şi în antologia lui Valeriu Stancu Poezia europeană contemporană (2018). S-au scris 4 cărţi
despre poezia sa. Este tradus în italiană, arabă, albaneză, catalană, bretonă, română.

Poeme extrase din Le poème est mon seul courage (Poemul e singurul meu curaj)

traducere: SoniA elVireAnu
Durerea iubirii mele

Cu răsuflarea tăiată

Şi poemul trudeşte ca ţărâna
Sfărâmată în curgerea sevelor
În chip de durere

1
Fragilitatea noastră cuib de iubire

Împărtăşeşti fără-ncetare rătăcirea turbată
Ţii în mână ultimul suflu cules
Ce-ţi fuge deja printre degete
Arcuieşte aburul pe sticlă
În mână cu farmecul însuşi ce se stinge
Când ai vrea doar să primeşti un pământ
În sfârşit pământul sortit numelui tău
Când ai vrea doar
Să topeşti în el cuvintele nopţii tale

Visez la blândeţea ta învăluită-n tăcere
Atunci când bântuie moartea

Te-arunci cu cuvinte pierdute
în încercarea de-a trăi

Pânză de postav
Strada ritmează sălbatice rătăciri
Undeva departe
Vocea frumoasă rănită de absenţă

2
Va veni iarna o altă privire
Să ne-arunce-n vârtejul alb din aer

...Te macină spaţiul ce nu te îngăduie...

Mângâierea va fi singură-n lume
Ca o rugă

Fără ecou nu va fi decât suflul stins
Al morţii
Ce vorbeşte mai bine decât oricine
Despre ceea ce nu poate fi rostit

Siluete de femei
Magdalena în lumină

****
Şi să-ţi spui că nu va rămâne nimic
Decât această epuizare ce câştigă deja
Doar nimic
Şi seara ce pătrunde-n piele
Nici cea mai mică coincidenţă la orizont
La ce bun să exişti
Să reţii ceea ce deja dispare

Vizuină
Un arbore reazemă spaţiul
Ca o suflare
Se-adăposteşte de tăcere
Vine ceasul să crezi încă
În sângele ce se-ascunde

****
Dimineaţa era tandreţea unui arbust
Prins în capcana de rouă
Şi de râsete de copii ce tocmai s-au cuibărit
În adâncul unui şanţ
Lumea abia s-a născut
Copilăria-i doar atât

Puţină ţărână în braţe
Atât de-aproape atât de jos
Răbdătoare argilă-a iubirii
Să ai curajul fructelor ei pe marginea vidului

Îmbrăţişare
Nu ştii prea bine ce se-ascunde
Sub mângâiere
Ce curge sub dorinţă
Când plămădeşti pe altul
Când viaţă-i dai
Dărui iubire
Ca un orb

Apă surdă
Nu mai ai decât înfrângerea ce te creşte
Seara umezită-n gură
Când privirea îşi curge fragilitatea
Promisiunea fără foc fără loc pe umeri

****
Mereu pe cale să nu mai vorbeşti
Te-ntorci în vis
Spre altă memorie

Zadarnic chipul tău pe marginea timpului
Aproape o lacrimă se destramă
Nu poţi privi mai departe
Decât spaţiul nesfârşit al acestei morţi
Ce te atinge şi te învăluie
şi te leagă de lume

Ispita de-a spera
Şi totuşi un surâs în noapte
În care nu crezi
Şi-această-ncercare a epidermelor
Ce pătrunde piatra

Prima rană
Şi numele tău chiar pe piele
Ca o adevărată fragilitate
Şi forţa de-a iubi
Aici nicăieri
Să atingi doar
Acest pământ sincer ce trudeşte
În îmbrăţişarea cuvintelor
Sub chiciura mâinilor
Acest pământ bun pentru arbore
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HORIA GÂRBEA

)

- poezie -

V
MATEI

MARIA

Ana Blandiana – scriso
are 2015

alentin Iacob fantasmea
ză încontinuu, cu o libert
interioară de belfer al
ate
transei poetice.
Marian
Drăghici, Viaţa Româ
nească 7–8, 2013

cest„mercenar al tandr
eţei” ori„colaj de mart
ir cu chinină” cum atât de
fiecare volum un curen inspirat se denumește, aduce cu
t aer
la noi atât de vii și nease proaspăt și rece. Puține cărți apar
mănătoare cu altele
, precum cele ale
lui Valentin Iacob. Într-u
n peisaj poetic sufici
ent de monoton,
Valentin se distinge
prin curaj și încredere
în verbul său. Care
n-ar valora nimic fără
puternicul talent care
le mișcă. Dacă a
reușit să creeze până
și„un haiku cuplat la
un curcubeu atomic”
e limpede că nimic,
în materie poetică, nu
îi poate sta în cale.

A

Timpul...

un zid
P O EVZ I E

Horia Gârbea

alentinIacobesteun
uldintreceimai suprin
zătoripoeţi
de după 1989. Inven
tiv, curajos în exprimare
adânci, camuflate sub
, cu idei
metafore dulci- amar
e, cu o perspectivă
stranie şi uneori şocan
tă asupra lumii exter
ioare - el te obligă
să te opreşti asupra
versurilor sale şi să
le
laşi să-ţi intre sub
piele. Şi-atunci, al lui
eşti.

Valentin Iacob
POETUL la STALING
RAD

CERBERUL
A

CERBERUL DIN CLEPSIDR

re

Grigo
Carmen Tania

ania Grigore
antologie de
cativă și con-

Dacă lumile magice ale zânelor
florilor ar avea și biblioteci atunci,
pe raftul cu volume de poezie,
cartea MARIEI MATEI ar fi dintre cele
mai citite. Pură și plină de candoare,
împodobită cu roua emoțiilor,
mijind mugurii întrebărilor,
întinzând lujeri fragili până
departe, în nostalgii marine sau
în melancoliile cerului, bătând cu
parfumu-i delicat la porțile inimilor
împietrite, asumându-și misiunea
de a însenina lumea, poezia
MARIEI MATEI este un clinchet
argintiu cu inserții mitice, cu
discrete reverberații celtice, cu
pendulări dinspre copilăria pierdută
a lumii înspre cenușiul cotidian,
căutând spre sacru precum
navigatorii spre Steaua Polară.
Inocența și credința trec dincolo de
orice zid. O poezie ca un vitraliu prin
care se cern înțelesuri și taine din
alte lumi.
ANDREA H. HEDEȘ

Timpul... un zid

D IN

)

ă scriu sigură, după lectu
ra câtorva poeme din
cartea
dvs., căestevorbadep
oezie adevărată, peun
necunoscut, plin de
tonnou,
autenticitate.

V

CLEPSIDRA

men Tania
are: gripe
fereastră
aforele și
u ocol fiegață de el
unei iedere
contamiând expuintr-o dată
ețime invași îl recontea acestor
lul neaștepreflexii care

Grigore

MARIA MATEI

Carmen Tania
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Claudiu Târziu, blog

Editura
NEUMA

Valentin Iacob

Ed itu ra
NEUMA

Strada
t r is ta
l u m in ata
p u t e r n ic

)

ICOLETA STĂVĂRACHE, la al șaselea volum
de versuri al său, revine în poezie sub semnul prozodiei clasice, al unei versificații îngrijite. Când adoptă versul liber, ca în ciclul Alte singurătăți, versurile păstrează o muzicalitate interioară, un
rafinament al expresiei: Prin carnea mea curge/ O flacără
ademenitoare,/ Te strigă pe nume,/ Desface patul, îl
umple/ De raze înmiresmate,/ De noi doi,/ Jertfindu-ne, cu
tandră ferocitate... și rima tot vine, la final, abia simțită.
Poezia calofilă, cu dibăcii stilistice care nu sunt ale unei
novice, urmărește practicarea unei magii pozitive,„albe”,
care învăluie cititorul cu intenții și efecte benefice. Poeta
însăși resimte voluptatea acestui mod de a scrie. Chiar și
tristețea o învăluie tandru și protector: Tristeţea îmi
,
piaptănă pletele reci,/ Cu palmele
sale catifelate,/ Mă
descoase pe cine aştept/ Şi de ce am privirile îngândurate.
Fără a refuza programatic luciditatea în favoarea unei
estetici evazioniste, Nicoleta Stăvărache își oficiază
ritualurile cu eleganță și precizie, dozează parfumurile
în poeme concise, explicite, care evită jocul și ironia.
Prima beneficiară a poțiunilor și filtrelor din rețetarul liric
e chiar autoarea: Beau rouă, şi mă simt mai frumoasă.
Nicoleta Stăvărache și-a pregătit un volum galant, cu
veșminte fine și pastelate.
Horia Gârbea
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)

)

)

)

)
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Editura NEUMA
2019
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FLORIN BURTAN

Proze de poet. Scrise cu un condei
muiat în cerneala realităţii de ieri şi de
azi, dar şi în curcubeul magiei şi al
fantasticului. Proze care impresionează prin lirismul ascuns între cuvinte,
prin muzicalitatea imprimată textelor,
prin trecerea, abia sesizabilă, de la
concret la ficţiune, şi invers.

Rani calatoare

)

Colectia HORATIO

)

Volumul Răni călătoare dă măsura admirabilei înzestrări
scriitoriceşti a unui poet de remarcabilă sensibilitate, sedus
de farmecul prozei scurte.
NICOLETA MILEA

)

Povestirile lui Florin Burtan – de dragoste mistuitoare,
de viaţă şi de moarte – sunt de o frumuseţe rară, te iau
martor şi te călătoresc prin concretul palpabil, prin visele de
dincolo ale celor ce se odihnesc pe Dealul Lacrimilor. Te
determină să-ţi potoleşti setea minţii şi a sufletului, bând
rouă şi mângâind răni, din naraţiuni precum: Moartea
fântânii, Căderea din cântec, Fuga din copilărie, Privighetoarea, Frumoasa telefonistă, Prin poarta închisă trece doar
vântul, Vorbe de viaţă, Satul de ţărână, plecând, singur sau
împreună cu naratorul, La capătul lumii.
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)
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)
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Notele mari şi Colegiile de Top
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AdriAn coStAcHe
n fiecare an, admiterea la liceu
provoacă clasamente de licee şi
colegii. Aflăm care sunt colegiile în
care s-a intrat cu notele cele mai
mari. Curioşii pot afla care a fost media cea
mai mare de intrare la ştiinţe biologice la
Sf. Sava din Bucureşti, anul acesta, 9,85, de
exemplu, sau la matematică-informatică la
Colegiul Carol din Craiova, ori la Colegiul
Mircea cel Bătrân din Constanţa.
Aproape de fiecare dată, şi cumva
firesc, Colegiul Sf. Sava din Bucureşti a ocupat primul loc pe ţară. Foarte aproape de
Sava, în Bucureşti, este Colegiul Gheorghe
Lazăr, anul acesta rezultatele celor două
colegii fiind sensibil apropiate, dacă nu
chiar egale. Surpriză sau nu, la Sf. Sava,
aglomeraţia n-a mai fost atât de mare ca în
alţi ani. Nota de intrare la matematică-informatică a fost una rezonabilă (9,64), comparativă cu cea de la Lazăr sau, chiar, mai
mică. Aproape similar au stat lucrurile chiar
şi la Mihai Viteazul. Spun „chiar” şi la Mihai
Viteazul, fiindcă, în folclorul bucureştean, e
prezentă legenda că Mihai Viteazul, sub
conducerea de mai mult de un deceniu a
unui profesor de fizică, e perceput ca un
liceu prea riguros, în care cerinţele au
rămas ca pe... vremuri, iar ethosul şcolar
este unul al unei seriozităţi excesive, al
muncii temeinice şi al unei neslăbite exigenţe. Nu înseamnă că, la celelalte colegii
bucureştene de top, lucrurile ar fi cu mult
diferite, dar au apărut, se pare, cel puţin în
unele dintre ele, o anumită lejeritate a raportării la modelul unei „şcolii de top”, aşa
cum era el perceput cu ani în urmă. În
această raportare intră, şi un nou model al
relaţiei profesor-elev, „democratizat” acum,
ceea ce face ca „Bastilia” de odinioară (Sf.
Sava), de exemplu, să nu mai fie deloc,
azi,...Bastilia.
Mergând mai departe, pentru curioşii
care vor să ştie istoria unor selecţii, la Sf.
Sava au intrat anul acesta 7 elevi cu media
generală de admitere 10, având aceeaşi
medie şi la absolvire. Dintre elevii cu media
de absolvire a claselor gimnaziale 10, 47 de
elevi au fost admişi la Sava. Prin comparaţie, la Colegiul Lazăr, un colegiu cu profiluri
şi specializări mult mai variate decât la Sf.
Sava, au intrat, cu media generală de admitere 10, patru elevi, în vreme ce 37 de
elevi admişi în Lazăr au avut media generală de absolvire a gimnaziului 10. (În

Î

paranteză fie spus, din cei peste 12.000 de
candidaţi la admitere în liceele bucureştene, circa 207 dintre ei au venit la admitere cu media generală 10, obţinută de-a
lungul celor patru ani de studii).
Ce se întâmplă, mai târziu, cu aceşti
elevi este o întreagă istorie: au existat
cazuri când unii dintre ei, la capătul celor
patru ani de studiu, nu au luat Bacalaureatul. Pentru un necunoscător, asemenea
fenomene par incredibile, deşi mai vechi
teorii ale grupurilor şcolare dezvăluie faptul că, în cadrul oricărui grup (care iniţial a
avut aceleaşi performanţe, evidenţiate cu
note, sau performanţe egale), are loc, de-a
lungul timpului, o realiniere, apărând, ast-

fel, un nou clasament, o nouă poziţionare a
elevilor de le cei foarte buni către cei care,
cu vremea, dintr-un motiv sau altul, „se califică” ca fiind mediocri. E adevărat că a fi
mediocru la un colegiu de top este cu totul
altceva decât a fi mediocru la un colegiu/
liceu oarecare!...
În acelaşi timp, ciclul liceal presupune
un cu totul alt fel de angajament în studiu.
Elevii care sunt interesaţi de notele mari, şi
le şi obţin, sunt, după opinia prof. univ. clujean Stefan Miclea, elevii dedicaţi mai
tâziu cercetării, studiului academic, în
vreme ce ceilalţi, de 7-8, sunt mai potriviţi
mediului de afaceri, profesiilor care presupun un anume tip de inteligenţă, mai
pragmatică. De aceea, profesorul Miclea îndemna pe elevi, într-o recentă intervenţie,
să se zbată în continuare pentru note mari
(neconsiderând notele deloc „demodate!”),
mai ales că unii dintre cei care vin din gimnaziu cu media generală 10 tind să piardă
competiţia, cei mai mulţi fără voia lor. În
această pierdere a competiţiei intervin în
discuţie, însă, mai mulţi factori dintre care
unii subiectivi şi surprinzători din multe

puncte de vedere, prezenţi, din belşug,
chiar în aceste colegii de top. Ne-o spune
profesoara Oana Moraru (prof. de română
care activează în educaţia privată, cunoscută pentru opiniile reformatoare cu privire
la educaţie!), într-o controversată şi mai
veche postare, readusă în actualitate cu
câteva săptămâni în urmă pe un site de
socializare. Postarea Oanei Moraru este,
direct, dar şi indirect, un inventar al neaşteptatelor subiectivităţi şi derapaje care
ar fi prezente în unele dintre cele mai
cunoscute colegii de top. Iată un fragment
din postarea Oanei Moraru: „Aceste licee
(licee de top – n.n.) primesc un material
uman predispus pentru competenţe academice. În interior, însă, nu dezvoltă competenţele copiilor. Sunt cumva ca nişte insule de
salvare pentru categoriile sociale si intelectuale faţă de care profesorii de la clasă nu au
o responsabilitate umană directă. Trei sferturi se meditează încă din clasa a IX-a la 2-3
materii cel puțin. Chiar şi în clase de top, cu
medii de la 9,80 în sus, profesorii de matematică, fizică si informatică lucrează doar cu
vârfurile, cu cei capabili de performanţă foarte înaltă la olimpiadă. Nu şi cu ceilalti, care
sunt elevii foarte buni ai ţării... Profesorii au
un aer elitist sau dezangajat, există mai
puţină responsabilitate, pentru că elevii sunt
buni şi pentru că familiile aduc de acasă ce
nu fac ei în clasă”…
Şi mai adaugă Oana Moraru, cu o siguranţă care ne tulbură: “E grav că în cele mai
multe licee, chiar de top, dacă nu chiar în
toate, ceea ce se testează în evaluările finale
e total paralel cu ce se predă la clasă. Nu
există o ştiintă a evaluării. Copiii sunt toţi ori
de nota 3-4, ori de 9-10, foarte greu găseşti în
rezultatele lor curba lui Gauss”…
Să facă parte această percepţie din
ceea ce am putea numi azi lunga criză a învăţământului preuniversitar de care nu au
fost ferite nici colegiile/ liceele/ de top ?!... E
greu să dăm un răspuns, fiindcă nimeni nu
a făcut astfel de analize cu seriozitate, deşi
în opinia publică, interesată de şcoală, asemenea aprecieri, precum cele ale Oanei
Moraru, există, ele nefiind chiar singulare.
Lipsesc, însă, date statistice, situaţii, dar
unele dintre cele evocate mai sus, cele de
eşec la bacalaureat de pildă, sunt certe.
Ceea ce ne determină să concluzionăm că
o undă de îngrijorare în legătură cu aceste
posibile realităţi ar sta bine oricui. 
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rAdu-ilArion MunteAnu

iscutând de-a lungul unui drum programat, cu un
meseriaş IT, a venit vorba de o realitate. Din zona
comunicaţiilor. Aflasem de curând, abia de 4-5 ani
cred, că marea majoritate a informaţiei care asigură
comunicarea la distanţă nu foloseşte, cum credeam, sateliţii
geostaţionari, ci cablurile suboceanice. Discuţia a lunecat, firesc,
spre marea revoluţie în materie, prilejuită de instalarea primului
cablu transatlantic. Acesta a fost instalat de-a binelea în 1866 şi
leagă o insulă din vestul Irlandei cu estul Newfoundland. Teritoriu canadian. De notat că fizicianul William Thomson, ulterior
Lord Kelvin, a fost implicat în calculele proiectului. O prima încercare, în 1858, funcţionase foarte puţin. N-am
găsit ce lungime totală are acum întreaga reţea
de cabluri submarine. Care leagă toate continentele. Cu excepţia Antarcticii. Deducem, de
aici, că doar sateliţii geostaţionari, care se află
foarte aproape de orizontul tuturor staţiilor, asigură comunicaţiile. Plus, desigur, vechea utilizare
pe unde scurte. Căci staţiunile fixe de pe continentul din jurul Polului Sud nu rămân în afara comunicării. Să mai precizăm, deşi e practic superfluu, că reţeaua globală de cabluri submarine
foloseşte fibre optice. A căror capacitate de preluare a informaţiei e, de foarte multe ori, mai
mare decât primele cabluri metalice.
Din date pe care Wikipedia le pune la dispoziţie, putem trage cel puţin o concluzie. Nava
transatlantică ce-a aşezat primul cablu, SS Great
Eastern, a plasat pe fundul Atlanticului 4 200 km
de cablu. În următorii 12 ani, cât a fost în serviciu
executând aceste lucrări, a întins 48 000 km. În
medie aproape aceeaşi lungime pe an. Astfel, de
pildă, prin 1882 sau 83, între Rio de Janeiro şi Marseille se putea
trimite o cablogramă care ajungea în câteva ore. Exemplul are în
vedere că celebrul roman al lui Radu Tudoran e o ficţiune literară,
dar nu o operă SciFi. Dacă eroii puteau face acest exerciţiu,
înseamnă că se putea face la acea vreme. Iar cifrele citate mai sus
fac plauzibil faptul.
Reţeaua actuală de cabluri submarine este, cum spuneam,
din fibra optică. Iar aceasta are capacitate de propagare a informaţiei modulate pe semnale electromagnetice foarte mare.
Să trecem în revistă descoperirile şi invenţiile aplicate la
funcţionarea acestei prime linii de comunicare transatlantice.
Teoria generală a câmpului electromagnetic a fost desăvârşită
de James Clerk Maxwell în 1864 (reformulată în simbolistica vectorială 20 de ani mai târziu de Oliver Heaviside). Coroborând
legile empirice ale lui André-Marie Ampère şi Michael Faraday.
Dar aceasta sinteză teoretică a valorificat circa un secol de descoperiri punctuale. La baza telegrafului a stat electromagnetul.
Şi evoluţia acestuia s-a întins între 1774 şi 1844. Când Samuel
Morse a operaţionalizat prima linie telegrafică între Washington
DC şi Baltimore. Folosind codul cunoscut cu numele său, dar
creat, de fapt, de asistentul său Alfred Vail. Aşadar primele cablograme transatlantice, au fost transmise prin cablul suboceanic la abia 22 de ani de la primul mesaj telegrafic: Aceasta este

D

lucrarea lui Dumnezeu – schimbat între Morse si Vail, pe linia
Washington DC şi Baltimore. Acest interval de timp e caracteristic şi emblematic pentru viteza progresului tehnic în secolul XIX.
Progresul tehnic s-a împletit cu cel ştiinţific. Maxwell a avut
ideea de a pune laolaltă legile empirice care legau mutual fenomenele electrice de cele magnetice. Cele două legi (descoperite
de Faraday, respectiv Ampère) stabileau crearea reciprocă a celor
două forţe, iar fizicianul teoretician (noţiunea deja începuse a se
contura) a intuit natura unică a fenomenelor de creare reciprocă
şi a găsit limbajul matematic (ecuaţiile sale) care descrie ceea ce
a numit câmp electromagnetic. Nu ne oprim prea mult asupra
acestei prime teorii fizice unificatore, care descrie
una din cele 4 câmpuri (forţe) fundamentale.
Deoarece articolul nu e unul de popularizare asupra ştiinței fizicii, ci o scurtă istorie a telecomunicaţiei. Ca aplicare a fizicii. Mergem un singur pas
mai departe amintind creaţia teoretică a lui
Maxwell. Consecinţa fundamentală a ecuaţiilor
lui Maxwell s-a dovedit a fi propagarea câmpului electromagnetic. Nu doar în mediu material,
în speţă metalic, ci inclusiv în vid. Sub formă ondulatorie. Fizica însăşi a progresat prin împletirea
achiziţiilor teoretice cu cele experimentale. Undele electromagnetice, prezise matematic de
Maxwell, au fost puse în evidenţă de Heinrich
Hertz, în 1887. Care, bazat pe propriile măsurători ale frecvenţei (unitatea de măsură a frecvenţei a primit numele fizicianului german) şi pe
coincidenţa dintre viteză măsurată a luminii de
către Fizeau (1849) şi viteza calculată a undelor
electromagnetice a sesizat că lumina nu e decât
undă electromagnetică, cu frecvenţe dintr-un
domeniu definit. Interesant, Hertz n-a crezut că lucrările sale vor
avea vreo aplicaţie practică. El le considera doar ca o confirmare
a teoriei lui Maxwell.
Atmosfera terestră e opacă pentru radiaţia eletromagnetică.
Excepţie fac 2 ferestre de transparenţă. Zona zisă vizibilă (la care
vom reveni, poate, în alt număr) şi zona radio. Pe care tehnica ce
utilizează aceste frecvenţe o împarte în aşa numitele unde lungi,
medii, scurte şi ultrascurte. Informaţia se încarcă pe unde din
primele 3 domenii prin modulaţie în amplitudine, iar în a patra
prin modulaţie în frecvenţă. Pionierul transmisiei radio la mare
distanţă, numită iniţial telegrafie fără fir, a fost inginerul fizician
Guglielmo (forma italiană pentru William) Marconi. Premiat
Nobel în 1909, pentru această invenţie. Aşa a apărut tehnica radiofonică (dezvoltată în România de fizicianul Dragomir Hurmuzescu), apoi televiziunea. Nu vom trata aici tehnica localizării
RADAR (Radio Detection And Ranging), folosită iniţial în WW II,
acum în special în meteorologie, dar şi, în forme perfecţionate, şi
în tehnica militară. Dacă Radioteleviziunea s-a dezvoltat ca aplicaţie civilă a invenţiei lui Marconi, mulți zeci de ani a continuat să
existe o reţea globală de staţii telegrafice pe unde scurte pentru
amatori. Fiecare post avea afectat un cod identitar. Primele 2
litere erau YO. Pe măsura evoluţiei tehnologice, frecvențele alocate s-au mărit. Radioamatorii români au acum alocate
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frecvenţele de 2.4 şi 5.7 Mhz. Sistemul YO nu e decât un strămoş
al internetului, din punct de vedere comunicaţional. În anii ‘60,
exista un soi de concurenţă. Fiecare radioamator recunoscut înregistra un număr de conexiuni cu alţi radioamatori din lumea
largă. Activitatea cea mai frecventă era jocul de şah. Mutarile
fiind transmise prim mesaje radio. Şi acum se practică diferite
jocuri prin comunicare internautică, între adversari care nu se
văd. Singura limitare a vitezei de joc fiind determinată de diferenţele de fus orar.
Spuneam că am aflat, nu fără o anume surprindere, că marea
majoritate a informaţiei încărcate pe unde electromagnetice circulă prin cabluri submarine. Cu excepţia Antarcticii, toate continentele sunt legate prin cabluri. Dacă primele erau de cupru,
acum se foloseşte exclusiv fibra optică. A cărei capacitate de
transfer e cu multe ordine de mărime mai mare. Ce e fibra optică? Un fir cilindric din material dielectric. Transparent pentru
frecvenţe din vizibil. Fenomenul folosit e reflexia totală. O rază
de lumină venind din sticlă sub un unghi mai mare decât o
anume limită, determinată de indicele de refracţie al sticlei, nu
trece în aer, ci se întoarce în sticlă. După legile reflexiei. Asta se întâmplă în cablul optic. Sigur că au loc pierderi. Mult mai mici
decât pierderile în cablu metalic. Ele se compensează prin staţii
de amplificare. Care nu deformează semnalul, deci nu-l perturbă.
De ce capacitatea de transfer e mult mai mare? Deoarece gradul
de independenţă a diferitelor frecvenţe optice în mediul dielectric transparent e mai mare decât cel al unor semnale de
frecvenţe mult mai mici în metal. Folosirea cablului optic e, până
azi, singura inventie majoră căreia nu i s-a găsit nici un efect pervers (vezi freonii, mai uşori decât aerul, care atacă şi subţiază
stratul de ozon). Lungimea totală a căblăriei submarine este de
885,000 km. Cu suma acestora s-ar putea înconjura planeta la
Ecuator de peste 22 de ori.
Să încheiem cu explicitarea tehnologiei sateliţilor de telecomunicaţii. Ideea folosirii acestora a fost enunţată, în premieră, de
Arthur C. Clarke, unul din cei 3 mari corifei ai literaturii SciFi. Pe
orbită sunt peste 500 de sateliţi cu diferite tipuri de orbite, care
vizualizează un observator terestru la intervale de ordinul zecilor
de minute per ciclu orbital. Şi 423 de sateliţi geostaţionari. Ale
căror orbite sunt în planul ecuatorial. Iar a căror perioada de revoluţie e 24 de ore. Deci, sunt pe cer mereu la verticala unui
anume loc de pe Ecuator. Calculul unei orbite geostaţionare se
poate da elevilor de clasa a noua, ca problemă de mecanică. Ei
pot calcula lesne că înălţimea deasupra punctului fix de pe
ecuator e de aproximativ 36,000 km. Majoritatea celorlalţi sateliţi
au orbite mai joase şi mult mai joase. De ce precizez acest parametru? Cifra apare în romanul Nebuloasa din Andromeda (1957)
a scriitorului rus Ivan Efremov. Biolog ca formaţie. E adevărat,
satelitul 36 era folosit în acţiunea romanului ca staţie de comunicaţii interplanetare, nu circumterestre. Cum primii 2 sateliţi artificiali au fost lansaţi de ţara autorului, la 4 octombrie, respectiv
3 noiembrie 1957, iar data ieşirii de sub tipar a romanului e de
negăsit, nu aveam alt mijloc decât cel probabilistic pentru a presupune ordinea cronologică. Dar ceea ce e stabilit e că primul
satelit de comunicaţii a fost lansat de USA în 1958, iar prima
transmisie televizată prin satelit a fost Olimpiada de la Tokyo,
1964. Pentru publicul românesc, prima transmisie la mare distanţă a fost un meci omagial de fotbal, jucat la Londra, cu prilejul centenarului FIFA. În 1963. Prin interconectarea sistemelor de
relee Intervision (Europa de Vest) şi Intevidenye (sistemul ruso-sovietic). La care am fost spectator.


82

Nr. 9-10 (23-24)  septembrie-octombrie 2019

Arseniev
și Kurosawa
AlexAndru JurcAn

n Bărbierul din Siberia de Nikita Mihalkov un sergent atroce se simte complexat că nu ştie cine era
Mozart, de aceea îi obligă pe subalterni să repete:
„Mi se fâlfâie de Mozart!“. Unul - orgolios şi tenace
- refuză să repete şi poartă masca pe figură zile în şir, ca
să-şi asume obstinaţia. Şi Dai Sijie în Balzac şi Micuţa Croitoreasă are o replică a unui idiot: „Mozart se gândeşte întotdeauna la Mao”.
În Bărbierul din Siberia ea citeşte Anna Karenina. În Insuportabila uşurătate a ființei (Kundera), acelaşi roman de
Tolstoi. Şi în Anna de Nikita Mihalkov, aceeaşi Anna Karenina. Tot felul de obsesii, de colaţionări. Unde vreau să
ajung? La ideea că livrescul, cinefilia, viaţa nu mai cunosc
frontiere. Un melanj tandru, ciudat, inefabil. Parcă le caut
cu lumânarea, dacă mă gândesc la ce mi s-a întâmplat în
Bretagne acum câţiva ani. Asta ca să limpezesc întrepătrunderea dintre viaţă, film, literatură. Am fost găzduit
(era Săptămâna culturii româneşti) la familia Durose.
Yvon Durose era căsătorit cu Tania (rusoaică). La ei se afla
şi mama Taniei, venită tocmai de la Moscova. Şi ce aflu?
Că prin 1975 Kurosawa filma Dersu Uzala (URSS / Japonia, 1975; sc. Akira Kurosawa, Yuri Nagibin; r. Kurosawa;
cu: Maksim Munzuk, Yuri Solomin, Svetlana Danilcenko,
Dmitri Kordkov) prin munţi. Acolo l-a întâlnit pe tatăl...
Taniei. Kurosawa avea nevoie de un băiat pentru rolul
Vova. Şi l-a ales pe fratele Taniei, pe Dima (Dmitri) Korcikov. Mama Taniei lăcrimează. Da, am filmul pe casetă, pot
să-l văd. Mi l-au făcut cadou. Mai există graniţe între ruşi,
japonezi, viaţa mea şi film? Kurosawa - îmi povesteşte
Tania - i-a făcut cadou Iui Dima o bicicletă, la sfârşitul
filmărilor. Adusă din Japonia! Stârnind invidia vecinilor.
Mai apoi, Dima a studiat şi a devenit actor. A mai
jucat în câteva filme şi... a murit într-un accident. Vara trecută, familia Durose a trecut pe la mine, aici în România.
Revăd Dersu Uzala ca să-mi amintesc de întâmplările
mele cinefile. Filmul a fost realizat după două scrieri de
călătorie ale lui Vladimir Arseniev. Kurosawa a prelucrat
acele rapoarte, lăsând în film (drept literatură) câteva
fraze servind de liant între capitole. Muzica lui Isaak
Swartz fascinează şi creează atmosferă. Ilustraţiile muzicale apar rar, deoarece Kurosawa preferă dialogul păsărilor, împletit cu vorbele focului, cu şuierul vântului. Filmul
acesta (un imn adus deopotrivă naturii şi prieteniei) mi se
pare foarte diferit de celelalte filme ale lui Akira Kurosawa (Dodeskaden, Ran, Vise, Rapsodie în august, Rashomon, A trăi, Yojimbo, Cei şapte samurai, Sanjuro, Kegemusha etc.).
Kurosawa s-a născut în 1910, într-o familie de comercianţi, la Tokyo (moare în 1998). Fratele său (Heido)

Î
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TIFF
în câteva secvenţe
AlexAndru JurcAn

ă întreb cum ar arăta Clujul fără febra Tiff-ului, un
festival ambițios, care agită cinefilii spre controverse ideatice prelungite. Broșuri subliniate, adnotate, nopți destul de albe, nostalgii de rigoare...
Totul începe cu apariția afișului emblematic, apoi se pune în mișcare o publicitate bogată, rafinată, îmbietoare. Butaforia naște
birouri efemere, Casa Tiff, voluntari amabili, concerte, dezbateri,
terase – iată sublimul câmp de bătaie spirituală. Rămâne și urma
snobismului, în sensul că un film de la Tiff are spectatori grămadă, dar când același film intră în rețea, vedem doar câțiva
spectatori în sală.

M

l-a determinat să iubească literatura. După sinuciderea lui
Heido, Kurosawa devine asistentul cineastului Yamamoto, de
la care învaţă toate aspectele profesiei. La 75 de ani, Kurosawa
realizează Ran - o culme a temelor sale, amintind, la început,
de Regele Lear (aici bătrânul împarte averea celor trei fii). Tema
centrală a operei lui Kurosawa este transmiterea valorilor şi a
cunoştinţelor de la taţi la fii, de la profesori la elevi. În Dersu
Uzala asistăm, însă, la un mister păstrat cu sfinţenie. „Kanga“
înseamnă spiritul naturii, care te poate pedepsi dacă ai deranjat echilibrul sacru al naturii. „Amba“ e metafora spaimei.
După ce Dersu a împuşcat un tigru, el se teme să mai rămână
în taiga şi se refugiază în casa căpitanului. De la sălbăticie la civilizaţie, însă Dersu moare încet într- un mediu pentru care
n-are înclinaţie. Fiul căpitanului (Vova) se apropie de Dersu,
însă oraşul sufocă, îndepărtează... Dersu se va reîntoarce în
munte şi va fi omorât în mod stupid, pentru o puşca nouă
(dăruită de căpitan).
Suntem în 1907 în taiga, unde Dersu e „rege“, ştie totul,
conduce pe căi sigure detaşamentul lui Arseniev. „Omul e atât
de mic în faţa imensităţii naturii” (notează Arseniev în jurnalul
său, care stă la originea scenariului lui Kurosawa). Cucuvele,
zgomot de foc, gheaţa, luna roşie, crivăţul, tablouri glaciale,
trestii, peşti prăjiţi, bârne, tăceri, suspans... Corul nocturn, în
jurul focului, anunţând: „Vultur cu aripi albastre, unde erai
atunci“. Mai încolo, într-o colibă, stă chinezul Li, refugiat acolo...
de 40 de ani (!), deoarece iubita l-a părăsit. Când ameninţă tigrul, Derzu îi vorbeşte: „N-ai destul loc? Noi ne vedem de drumul nostru, n-avem nimic cu tine”. Şi tigrul, ascuns undeva,
înţelege. Noaptea de Anul Nou rămâne ca o realizare cinematografică absolut uluitoare. Trebuie văzut filmul, aşa ceva nu se
poate povesti. Poate că niciodată n-am auzit un asemenea dialog al păsărilor. Coloana sonoră e perfectă. Imaginea (Asakazu
Nakay) evită orice prim-plan.
Mi-l imaginez pe tatăl Taniei, asistând la filmări, printre cai,
focuri, zăpezi. ÎI văd pe Dima bucurându-se de o bicicletă. Mai
apoi, Tania se căsătoreşte în Bretagne şi, în fiecare vară, merge
spre Moscova, să-şi viziteze mama, care - din când în când revede filmul cu Dima. Kurosawa a murit, Dima Ia fel, chiar şi
Anna Karenina... şi totuşi, CEVA rămâne, nu? Arta, în perenitatea ei, nu salvează ceva din viaţa noastră de pulbere? 

Iată câteva filme bifate la Tifful din acest an…
1. Acum, la Tiff, am revăzut filmul Conformistul/Il conformista
din 1970, regizat de Bernardo Bertolucci, după romanul lui Alberto Moravia. Joacă în film Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Dominique Sanda. Deodată mi-am amintit că Bertolucci a
murit anul trecut, că Trintignant are 88 de ani (ce prestație de
aur a făcut în filmul Amour!), că Sandrelli are 72 de ani…însă filmul de față, în copie restaurată, creează aceeași magie inconfundabilă. Un thriller politic, după o carte despre care Moravia
(1907-1990) spunea că e „analiza fascismului ca boală a
burgheziei” (nu uit romanele Indiferenții, Ciociara etc.). Marcello
e în slujba serviciilor secrete fasciste. La 13 ani, el omoară din
greșeală, un homosexual care-i făcea avansuri. Mai târziu, el vrea
să fie ca alții, vrea normalitate, mai ales că tatăl e la ospiciu, iar
mama se droghează, înconjurată de o droaie de câini. Așa crede
el că se poate îndepărta de familia sa. E vremea lui Mussolini, iar
în 1935, Marcello e trimis în Franța pentru a-l asasina pe profesorul de filozofie, un antifascist convins. S-a săturat să fie victimă. Se căsătorește cu Giulia, o tânără burgheză naivă.
Care e marca definitorie a filmului? Imaginea creată de
Storaro, care știe că „lumina e energie; e ca hârtia și pixul pentru
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un scriitor”. Ai putea spune că luminile și scenografia tind spre
prețiozitate, însă acel rece estetism focalizează vraja perenă a filmului. Totul devine de un pictural adesea renascentist. Unghiurile de filmare pot sugera mesaje prețioase (separarea celor doi
soți de o etajeră, de exemplu).
Secvența cu omorul din pădure e dilatată, devine insuportabilă în cruzime. Imaginea pădurii lăptoase, cu moartea roșie
pândind după copaci obsedează. Muzica lui Georges Delerue e
mai mult decât complementară, e funcțională în fiecare moment. În această istorie politică episodul parizian e un amestec
de „burlesc și macabru”, cum bine afirma Tudor Caranfil. De neuitat e dansul celor două femei, amintind de filmul Frida.
Cum e finalul? Marcello denunță, de asta e capabil. Stă în
spatele grilajului real, care devine, deodată, simbolic: nu a scăpat
de gratii, viața lui a fost un veritabil eșec, inclusiv căsătoria
mediocră. Bertolucci (The Dreamers, Ultimul împărat, Ultimul tangou la Paris etc) știe secretul imortalității filmice. Aici se înscrie cu
brio filmul de față.
2. Au trecut mulți ani din 1988, când filmul Moromeții a fost
declarat o capodoperă, fără să fi fost afectat în vreun fel de cenzura existentă atunci. Iată că rulează Moromeții 2, în regia
aceluiași Stere Gulea și așteptările sunt pe măsură. Se fac deja
comparații de toate felurile, se critică diverse aspecte, însă mie mi

se par irelevante, pentru simplul fapt că filmul mi se pare reușit,
bun, surprinzător. Joacă Horațiu Mălăele, Dana Dogaru, Iosif
Paștina, Răzvan Vasilescu, Oana Pellea etc. Imaginea e semnată
de Vivi Drăgan Vasile, iar costumele Danei Păpăruz conving și
trezesc nostalgii.
Satul din Câmpia Dunării se confruntă cu noul regim, după
trecerea războiului. Imaginile alb-negru sunt însoțite de o
coloană sonoră diversificată, adesea premonitorie : căruțe, câini,
scârțâit de uși, păsări. Natura imensă domină și e mereu neliniștită, cu copaci agitați de vânt, în aceeași gamă de premoniții
sumbre. Prispă, foc, perdele ancestrale, felinare, cină tăcută,
ploaia, batoza, fântâna și, deodată, întrebarea adresată lui Nicolae : „Faptul că citești îți aduce ceva?”, plus acel specific „ca să ce?”,
inimitabil, derutant, provocator.
De ce mi se pare filmul rotund? Pentru că nu divaghează, nu
suportă lungimi inutile și elimină, din estetismul său, tot ce e de
prisos. La un moment dat, copleșesc imaginile, drumurile sterpe,
deruta istoriei – totul sub încovoierea naturii prinsă în foșnet
tragic. Finalul e uluitor, egal valoric cu ceața densă din primul
Moromeții, din care nu știi cum să ieși. Aici e un Moromete absolut învins („a biruit lipsa…”) - convingător
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Horațiu Mălăele, în ciuda atâtor temeri și referiri la prestația
lui Rebengiuc, dar Horațiu e un Moromete peste ani, dezabuzat,
obosit. Alături de el, natura nu cunoaște tihnă, se zbate, în timp
ce evenimentele se aglomerează într-o osmoză lunecoasă. Totul
e distilat prin respirația crudă a naturii. Moromete se așează pe
pat, aprinde o țigară și, deodată, mi-am amintit de tata, distrus și
el de același sistem, fără animale și car, privind spre cerul nemilostiv. Moromete tace și parcă lumea întreagă a murit, speranțele au sucombat. Simți o neliniște macabră și dorești să
evadezi din acel coșmar. Un final de excepție.
3. Radu Jude se identifică, în noul său film, cu personajul
principal (regizoarea Mariana Marin), care realizează un demers
politic, printr-o reconstituire istorică, într-un spectacol de stradă.
Filmul Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari (2018)
dorește să provoace, să informeze, să tulbure conștiințe. Jude nu
vrea să escamoteze nimic din ceea ce înseamnă masacrarea
populației evreiești din Odesa de către trupele române. Joacă în
film Ioana Iacob, Alexandru Dabija, Alex Bogdan, Șerban Pavlu
și foarte multă figurație, împărțită în români, ruși, germani.
Ambițiile sunt mari, filmul e lung, inegal, folosind imagini de
arhivă, citate din cărți, referiri la o posibilă bibliografie. Totul pentru a convinge, însă, la un moment dat, proiectul devine obositor. E o istorie…prea explicată, iar discuția regizoarei cu Movilă

(reprezentantul primăriei ce vrea să cenzureze demersul)
durează enorm de mult și seamănă cu o emisiune Tv. Există și
secvențe reușite, iar reconstituirea finală e atât de explicită, de
simplistă, încât îți dă fiori…pedagogici.
Cu siguranță, prefer documentarul lui Jude - Țara moartă - ,
un fel de „cine uită trecutul riscă să-l retrăiască”. E vorba de Holocaustul românesc ; filmul e realizat după fotografiile lui Costică
Acsinte, iar comentariul (rostit de însuși Jude) e luat din jurnalul
doctorului evreu Emil Dorian. Pozele sunt însoțite de coruri militare, patriotice, care , în acel context, al ororilor inimaginabile
din „zilele pătate cu sânge”, par ironice. Trei planuri: imaginile,
muzica și vocea care comentează. Rinocerizarea acelor ani e
rapidă. Fotografiile ne arată atrocități, așadar contrastul dintre
fapte și imagini creează ceva straniu, frisonant. Trebuie să ne
asumăm acele crime, nu? Dacă fotografiile sunt și par datate, comentariul are un fior actual, contemporan.
4. Am așteptat, din toate motivele, documentarul Distanța
dintre mine și mine despre poeta Nina Cassian, născută la Galați
în 1924 și decedată la New York în 2014. A scris vreo 50 de cărți
– poezie, eseuri, proză - a fost pictoriță și compozitoare. A plecat
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cu o bursă în America și n-a mai revenit, mai ales că, prietenul
său, Gheorghe Ursu, a fost arestat.
Regizoarele Mona Nicoară și Dana Bunescu o lasă în prim plan
pe poetă. La o vârstă înaintată, cu figura ei „dantescă”, plus zâmbetul larg, adesea întrerupt de un tic dentar, Nina Cassian are o
memorie prodigioasă (a se vedea și jurnalul său Memoria ca
zestre). Evreică și comunistă, integrată în avangardă și în realismul socialist, scriind, la început, o poezie proletcultistă, părăsește
mai apoi, utopia, ajungând la inevitabila deziluzie. Volumul său de
debut – La scara 1/1 a fost criticat și acuzat de formalism. Trece,
mai apoi, la poezia de dragoste, care conține poeme rezistente
în timp, reușite. Cu un slalom derutant printre iubiri , cunoscând
personalități literare, poeta nu neagă nimic, cu o seninătate înțeleaptă. La 60 de ani, poeta e singură în America. Recunoaște că nu
putea fi manipulată, dar și că a fost naivă, inofensivă. A scris cărți
pentru copii, deoarece acolo erau permise metaforele.
Filmul conține extrase din jurnalele de actualități ale vremii,
unde apare poeta la diverse evenimente. Prea abundă notele informative afișate des și ostentativ pe ecran. Filmul nu e prea organizat, dar chiar haotic fiind, trezește un interes major celor
avizați.

Iată, deci, trei flăcăi la o stână izolată, conduși de un baci dificil, ahtiat după avere. Apar și două fete de la oraș, exact de Ziua
Lânii, despre care tradiția spune că mândra pupată în ziua respectivă devine parteneră de viață. Urmează un carusel comic,
vertiginos, cu un umor bine filtrat, dozat. Multe încurcături
reușite, dezinvolte care te binedispun imediat. Strigoi, împușcături, un cerc de sare, o mașină anacronică în peisaj, două lumi
diferite, peisaj magic – iată ingredientele benefice poveștii. Când
cele două fete vorbesc despre meseria de documentarist, se strecoară câteva accente dramatice, care deturnează puțin direcția
comică.
Regizoarea a punctat o poveste ce se lipește perfect peste
peisaj, realizând o comedie savuroasă, echilibrată, cu personaje
colorate, marcând o oază inedită în cinematograful românesc
actual.

5. Actorul Alin Panc a avut ideea unui film tonic și calm,
sperând să-i facă pe oameni fericiți. E vorba de Pup-o, mă!, în

6. Unii se plâng că n-au vitalitate la 40 de ani, că nu mai au
ce să spere, că timpul e implacabil, dar două femei regizoare
repun sub semnul întrebării starea aceea de lehamite. E vorba
de Agnès Varda și Marta Meszaros. Rulează, pe ecrane, filmele
lor recente (din 2017), realizate la 88/86 de ani, încât orice speranță poate reveni în forță.
Agnès Varda, secondată de J. R., a realizat un vibrant imn
adus bătrâneții prin documentarul Villages, visages/Chipuri, locuri

regia Cameliei Popa. Joacă în film Alexandru Pop (Horică), Alin
Panc (Tică), Cosmin Seleși, Constantin Cotimanis, Alexa Tofan,
Cătălina Grama. Practic, șase actori volubili, formidabili, ca să nu
mai vorbim de cuplul Pop/Panc, care constituie sarea și piperul
filmului.
Echipa de filmare a petrecut un oarecare timp în satul
Răchițele, comuna Mărgău, județul Cluj, unde e plasată acțiunea.
Așadar, un cadru autentic românesc, unde se află și cascada Vălul
Miresei (apare în film), situată în versantul estic al masivului
Vlădeasa, pe Valea Seacă, la o altitudine de 1000 m. Dispersia
apei seamănă cu un voal; de aici provine numele de Vălul Miresei.

(2017). Octogenara și tânărul, uniți prin același proiect (roaddocumentar) despre grandoarea celor „mici”, cu camioneta Photomaton, tind spre o complicitate generoasă, umanistă. Întâlnesc
oameni, îi fotografiază și le afișează pozele uriașe, ca o compensație la micimea plată a vieții. J. R. are vitalitate, mister, disimulându-și viața privată. Brăzdează Franța, discută cu agricultori,
docheri, poștași, oameni simpli, apoi îi imortalizează pe postere
uriașe, cu melancolie, poezie și delicatețe. Ce lăsăm în urma
noastră? Care e scopul? Răspuns: „puterea imaginației”.
Amestecul celor două personalități, plus o călătorie cu sensuri multiple – iată o miză generoasă. Proiectul e atipic, colajele
magnifice, fără a uita că „arta e făcută să surprindă oamenii”. Cei
doi vizează imortalitatea, însă fotografiile sunt efemere, precum
viața. Filmul prezintă evidențe, dând speranțe și încredere.
Un episod emoționant: micul cimitir și întrebările abisale, cu
tăceri pe măsură. Apoi, vizita la Godard, durerea ușilor închise,
briza istorică a Noului Val, crisparea cineastei mitice (Varda). Din
nou, postere pe pereți, containere, ziduri. Doar marea nu le
păstrează, ea șterge amintirile cu o înțelepciune simptomatică
și dură. Ieșire din anonimat. Lipsa întrebărilor. A eluda cu măsură.
J.R. filmează picioarele cineastei, care are o revelație inedită referitoare la propriul său corp. Apoi, repede, în cărucior, ca să străbată imensul muzeu Louvre.
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O viaţă dulce a suferinţei
nicolAe niStor

eschizi un browser de filme online, cauți La Dolce Vita (1960)
de Fellini, îl vezi, închizi, te deschizi. În sfârșit putem discuta
despre stilul fellinian, putem să-l admirăm,
să-l ridicăm în slăvi sau să-l blamăm. Cei
zece ani anteriori au făcut o treabă bună,
iar produsul final, proaspăt șlefuit, îl vedem
acum, fiecare fiind tributar propriului gust.
Acea lume are în vizor condițiile dificile
morale și economice din timpul și după cel
de-al doilea război mondial, prezentând
viața de zi cu zi a oamenilor într-un mod
festiv și uman. Astfel mi-am trecut în evidență opere precum: I Vitelloni (1953), ca podopera La Strada (1954), Le notti di
Cabiria (1957) și altele. Cu toate acestea, impactul, atât emoțional, cât și profesional, ce
a survenit ca urmare a înaintării mele spre
miezul cunoașterii, a avut loc la un film
care, pentru Fellini, reprezintă trecerea și
maturizarea sa în materie de filme; de la
creațiile neo-realiste la filmele de artă.
Acest film, La Dolce Vita, reprezintă un
model de înțelegere al anilor ’60 și o emblemă a cinematografiei mondiale, până în
prezent.
Câștigător a numeroase premii, printre
care și un Oscarul pentru costume, pelicula
urmărește periplul reporterului Marcello

D

Rubini, interpretat de Marcello Mastroianni
– fiind prima colaborare dintre Fellini și
marele actor – care vânează și surprinde
partea senzațională a vieții starurilor de cinema, a aristocrației decadente și a anumitor tradiții religioase. Deci, filmul prezintă
șapte zile și șapte nopți din biografia unui
reporter aflat în călătoria sa prin viața dulce
a Romei și în căutarea nesfârșită a dragostei
și fericirii adevărate.
Pelicula începe cu scena în care un elicopter transportă deasupra Romei o statuie ce-l reprezintă pe Iisus cu brațele întinse. Cu câteva secunde înainte, apar
cadre cu copii zdrențuroși, care aleargă, cu
doi muncitori și clădiri înalte, iar pe una dintre acestea sunt femei în bikini. Scena ar
putea fi percepută ca o binecuvântare ce
se pogoară asupra acelei lumi, dar ne întrebăm, oare merită acea lume o binecuvântare sau este capabilă să recunoască
una dacă s-ar afla în ipostaza primirii vreuneia?! Aici apare prima discrepanță între
trăirea spirituală și între comportamentul
oamenilor și viața lor de noapte, plină de
distracții și destrăbălari. Imediat după
aceasta, cadrul se mută într-un club de
noapte, unde reporterul urmărește un așazis prinț, dar se întâlnește și cu o primă
ispită, Maddalena (Anouk Aimée). Cei doi

se duc în casa unei prostituate unde fac
dragoste, astfel, încă de la început ni se expune goliciunea unei vieți în care plăcerea
este apreciată mai presus de orice. Aventura se termină în zorii zilei, o aventură care
aproape avea să-i coste viața logodnicei
sale sinucigașe Emma (Yvonne Furneux) ,
care se otrăvise în aceeași seară, din gelozie.
Regizorul a realizat o simetrie impecabilă între scenele filmului. Astfel că, incipitul
se află într-o concordanță cu finalul. În cele
două cazuri apar reprezentații cristianice, la
început, statuia, și la final, un pește mare și
hidos, acesta reprezentând înfățișarea unei
creaturi prezente și în cartea Apocalipsei.
De aici, s-ar subînțelege că scena de început ar putea simboliza și Parusia sau
Judecata cea Mare. Dar cine urmează să fie
judecat? Reporterul Rubini, care astfel
reprezintă un exponent al hedonismului și
care, în cele șapte zile, duce o luptă în interiorul său, echivalând patimile Domnului?...
Alte scene aflate în simetrie și cu o semnificație importantă ar fi celebra baie din
Fontana di Trevi și apariția Fecioarei Maria.
În prima scenă menționată, Marcello reușește să se apropie și chiar să se bucure o
noapte întreagă de a doua ispită, actrița
suedeză Sylvia (Anita Ekberg). Cei doi ajung
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să se plimbe noaptea pe străduțele Romei.
Aventura se termină în zori cu Sylvia și Marcello aflați în fântână într-un cadru grotesc,
reporterul fiind sedus și manipulat de eleganța și inteligența feminină, un traseu
haotic și fără vreun sens sau o destinație.
Tot haotică și grotescă este și scena a doua,
în care doi copii, pretinzând că li s-a arătat
Fecioara Maria lângă un copac, au determinat o mare de oameni, unii credincioși,
alții curioși, să vină la locul cu pricina. Cei
doi se distrau pe seama lumii, zicând că o
văd pe Fecioară în diferite locuri, formându-se o îmbulzeală și agitație din cauza
celor prezenți, care voiau cu orice preț să
fie părtași la cele întâmplate. Scena se termină cu un cadru tulburător, disperarea
oamenilor fiind reprezentată de acțiunea
prin care aceștia rup copacul lângă care a
avut loc așa-zisa arătare. Mesajul transmis
de cele două scene (și nu numai) este actual, manipularea în masă fiind prezentă și
acum prin metode mai mult sau mai puțin
convenționale. Ambele scene se termină în
zori.
Într-o altă scenă, Marcello, stând pe o
terasă, își vede un vechi prieten, o figură
importantă și cunoscută în societate, Steiner (Alain Cuny) intrând într-o biserică.
Acesta îl urmărește, iar întâlnirea îi generează o stare de spirit pozitivă. Mai târziu,
în scena în care Marcello, însoțit de Emma,
merge în casa lui Steiner (la invitația acestuia) , își arată admirația față de acest personaj, care, pentru el, reprezintă un model
în viață, invidiindu-l pentru viața, familia și
averea pe care le deține. Totul se termină
cu monologul lui Steiner și cu mărturisirea
că mai bine ar duce o viață de om mizerabil, dar liber, decât pe-a lui ,privată de
acest drept. Acțiunea se termină, după
cum deja ne-am obișnuit, în zori.
Așadar, întreg filmul este format din
astfel de ascensiuni și decadențe, elemen-
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tul unificator fiind Marcello Rubini și evoluția sa pe parcursul filmului. Bineînțeles că
mai sunt și alte scene emblematice, dintre
care amintesc: întâlnirea reporterului cu
tatăl său și întreaga noapte pe care o petrece cu acesta, precum și scena de la
castelul din Bassano di Sutri.
Acțiunea se desfășoară pe ritmuri de
jazz, rock, chiar și muzică bisericească;
compozitorul Nino Rota, aflat într-o strânsă
legătură cu Fellini, reușește, cu măiestrie,
să muleze muzica pe scenariu, astfel încât
coloana sonoră ajunge să stimuleze atât
personajul, cât și acțiunea în sine. Tot în
jurul acțiunii, se creează și comicul generat,
mai ales, de glume cu trimiteri la actori și
pasaje biblice. Regizorul pomenește de
celebre personalități americane ale cinematografiei din acea vreme: Paul Newman,
Marlon Brando, John Barrymore și Gregory
Peck. Tot așa se fac trimiteri și la pasaje biblice, în special la Apocalipsă și la Creație.
Rogert Ebert zicea că „filmele nu se
schimbă, ci cei ce se uită la ele” și îi dau
dreptate. Oamenii zilelor noastre nu văd
nimic ciudat sau ieșit din comun în film,
deși lumea și viața unei celebrități era la fel
ca și acum, iar obsesia fotografilor și reporterilor de a profana viața intimă a persoanelor este aceeași. Însă, în anii ‘60, pelicula a șocat lumea, iar Biserica Catolică a
condamnat-o , catalogând-o ca fiind murdară, din cauza abordării sincere și directe
a sexului și a dorințelor carnale ale oamenilor, dar și din cauza nudității. Acest fapt
apare în ultima parte a filmului, când actrița Nadia Gray (născută în România),
jucând personajul cu același nume, face
streaptease.
Deși pelicula are aproape 180 de minute, îți creează o plăcere auditivă și vizuală, care te determină să vezi și să trăiești
filmul până la capăt. Marcello Rubini se află
în ipostaza unui om nesigur pe senti-

mentele și trăirile sale, fiind înconjurat, mai
tot timpul, de fotografi și, în special, de
amicul său Paparazzo, de la care vine și denumirea de paparazzi din ziua de azi, fotografii reprezentând viciile protagonistului
de care nu mai scapă. Reporterul nu crede
într-o dolce vita, fapt ce-l determină să-și
piardă fiecare noapte în brațele altei femei,
deși logodnica lui îi spune de multe ori că
atunci când găsești iubirea adevărată sau
ea te găsește pe tine, trebuie să o prețuiești
necontenit. Tatăl lui, de asemenea, face de
multe ori aluzie la faptul că e ciudat cum
poate să ducă o viața ca aceea. Într-un final,
Marcello clachează, fapt ce reiese din scena
în care acesta este întrebat dacă el nu se
mai ocupa cu literatura și scenaristica, iar
răspunsul i-a fost că a trecut la agent de
publicitate, adică de la o muncă nobilă la
una mizeră.
Titlul este ironic, acea viață dulce despre care se vorbește nu este prezentă la
niciun personaj, fiecare fiind o fantomă în
propria lume, fără un scop sau o țintă pe
plan sentimental, totul decurgând aproape
involuntar, chiar mecanic. Această ironie
din titlu are un puternic caracter monografic-social, prezentând ironic și analitic o
Italie lascivă, între niște paranteze istorice
puternic religioase, dar care caută fericirea
în locul nepotrivit. Diferită de Italia lui Passolini, dar nu străină, Italia lui Fellini curge,
se ramifică, apoi se naște, fiind de un spectacular fantastic. Dar, lumea nu stă în loc
pentru nefericirea nimănui, și corabia înaintează.
Despre La Dolce Vita s-au scris studii întregi și a fost interpretat în toate modurile,
dar trăirea fiecăruia, când îl vizionează pentru prima dată, este unică. Mesajul filmului
vine ca răspuns la nenumăratele întrebări
legate de sensul și esența vieții, iar lupta
între plăcere și adevăr fiind câștigată de cel
din urmă.
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-au montat zeci de spectacole
despre comunism și despre toți
cei care s-au opus acestui regim
opresiv, dar a rămas în aer categoria victimelor, a blajinilor. Această nevoie
o satisface regizorul și dramaturgul Catinca
Drăgănescu, alături de actorii Raluca Mara,
Oana Mardare, Paula Rotar și Doru Taloș.
Echipa propune o interogare a istoriei pe
care o moștenim și o purtăm; mai precis, o
revenire altfel la regimul socialist. Dar spectacolul În umbra marelui plan de la Reactor
(teatru de avangardă emblematic pentu
Cluj-Napoca) folosește perioada doar ca și
context, accentul căzând pe condiția femeii.
Privirea în trecut și derularea comentată a
unei cronici de familie ce se întinde pe trei
generații este mijlocul de investigație. O caracteristică preponderentă a teatrului independent este implicarea spectatorului ca
membru activ în procesul de creație. Tocmai de aici invitația la dialog și meditație pe
un subiect atât de actual. Pe fundalul experimentului social numit “omul nou” și al dezvoltării industriale apar trei femei și un
bărbat - deja un raport de putere. Dar e impropriu să fie adnotate doar patru personaje, întrucât actorii interpretează un număr impresionant de caractere. Convenția
multitudinii de travestiri este vizibilă, actorul având suprasarcina de a-și schimba
masca de expresie de la un moment la altul.
De asemenea, întreaga construcție este vizibilă, spectatorul având acces atât la procesul de creație, cât și la produsul propriuzis. Nu e doar ilustrarea unei arhive, ci e
umanizarea acesteia, care devine, în cele
din urmă, doar un vehicul.
Această formă, mereu deconstruită și
reconstruită, este favorizată și prin decorul
multifuncțional, mai ales prin schela care
are o trimitere spre o estetică de șantier.
Anda Pop reușește să imagineze un spațiu
volatil și performativ prin sine însuși, provocând spectatorii să-l completeze mental
cu elementele lipsă.
Firul narativ este simplu: povestea unei
familii de-a lungul a 75 de ani, rostită din 5
perspective. Un subiect atât de vast ar fi
greu de prezentat, tocmai de aceea echipa
a optat pentru o poveste cu puncte general
aplicabile, un pseudo-documentar. Scopul
nu e identificarea fiecăruia în această rela-
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tare, ci declanșarea unui proces de investigare a propriei istorii pentru fiecare spectator, astfel funcția acestui spectacol este
una interogativă. Această premisă este
completată, la nivel de structură, printr-o
atașare și detașare față de subiect, tipic brechtiană. Există un joc continuu între dramele de familie și sterilitatea discursurilor
publice. Astfel, momentele de cotitură sunt
comentate prin diverse songuri satirice și
comice: “Femeie, fii bărbată/ Clădește o țară
minunată/ Tu ții fabrici și uzine/ Viitorul stă
în tine!”

În materie de muzică, punctul culminant îl constituie parodia arhiubitului cântec De-ai fi tu salcie la mal al Mihaelei Mihai.
În spectacol, acesta apare ca un moment de
cabaret, versurile fiind o critică tragi-comică
la adresa vieții de familie în comunism. Tot
în acest câmp sonor, își au locul și coregrafiile, care însoțesc cântecele, făcând o trimitere la serbările de la 23 august. Precizia și
ritmicitatea nu sunt doar caracteristici vizuale, putând fi traduse și ca mijloace de
ilustrare a rapoartelor de putere dintre sexe.
Mai mult, industrializarea și concentrarea
pe producție devin un dicteu de ritm mecanic, de mișcare, asemenea unor sonde
petroliere, menite unui randament maximal.
Dacă spectacolul cucerește prin actor și
imagine, textul vine să problematizeze, iar
ca temă majoră reiese nevoia umană de autoanaliză, de integrare a tabuului în sferele
normalului. În special, interesul asupra femeii, care a fost (și este încă) văzută ca o mașinărie naționalizabilă. Atenția cade pe
decretul 770 din ‘66, care interzicea avortul

în România și pe efectul traumatizat al acestuia, care are o continuitate până azi: decrețeii. Acest fenomen social, care vine
tocmai din imixiunea politicului în viața privată a produs leziuni de ambele părți. Un
punct maxim de supliciu îl constituie replica
bărbatului, aparent banală, dar excelent fixată în ergonomia spectacolului: “Și o să
trăim nefericiți până la adânci bătrâneți.”
Oana Mardare deschide lanțul evenimentelor, ea fiind responsabilă și cu închiderea acestuia. Glisarea ei între masculinitate și feminitate creează o confuzie necesară și o interogare asupra sexualității personajelor. Cine e mai bărbat și mai potent
într-o societate în care femeia nu face ce
vrea ea, ci face ce trebuie? În acest sens,
unele momente coregrafice vin și ca o rescriere a raportului de putere, actrița dominând atât scena, dar și, prin personajul ei,
reușind să ofere acest tur de forță referitor la
egalitatea de gen. Paula Rotar este responsabilă cu momentele puternice din spectacol: cum ar fi cel cu arhitecta care își ratează
cariera din cauza copilului nedorit. În relație cu ea, apare regizorul de film (Doru
Taloș), de asemenea ratat, dar care are o
mult mai mare libertate față de ea. Actrița
reușește să profesionalizeze întregile partituri muzicale și echilibrează comicul versurilor cu interpretarea sa magistrală, care
imprimă seriozitate.
L-aș numi spectacol de tip laborator, întrucât la procesul de documentare a participat întreaga echipă, însuși textul având, la
dramatis personae, numele actorilor. Alternările dintre roluri, prin soluții minimale de
schimbare de recuzită, au dus la conceperea unui limbaj teatral, care operează cu sunetul, corpul și, bineînțeles, emoția. Dacă în
Balul lui Radu Nica există un spațiu prin care
curge istoria, în cazul de față istoria trece
prin actor. Întru obținerea efectului, actantul funcționează ca obiect, ca tehnician, ca
instrument producător de sunet. Intervine
o obiectualizare prin sunet (bătăile ritmice
în cadrul metalic care fac trimitere la o
uzină) și prin actor, fără de care nu ar exista
spațiu. Astfel, schela de metal și celelalte
două corpuri iau diverse forme datorită corporalității celor 4 care dezvoltă succesiv încăperi și obiecte în funcție de necesitate.
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elatările scrise și verbale din epocă nu atestă că Fryderyk Franciszek Chopin (1810-1849) a fost vreodată la
operă. Nici avatarul său francez, Frédérique François, nu
ar fi ascultat niciodată o operă pe viu, ceea ce înseamnă,
în lipsa înregistrărilor sunetului în vremea sa, că genul acesta i-a fost
străin. De la acest fapt, ipotetic, pornește ca pretext piesa Mazurka
a lui Alexander Hausvater, montată chiar de autorul ei la Teatrul Dramaturgilor Români. În cazul lui Alexander Hausvater, dramaturgia
și regia se combină, formînd un bloc comun, se întrepătrund și se
condimentează cu improvizațiile actorilor.
Numeroasele roluri ale piesei, pe care spectatorul le poate identifica doar parțial, chiar dacă este un cunoscător al biografiei lui
Chopin, sînt interpretate doar de doi actori: cele feminine de Antoaneta Cojocaru și cele masculine de Gavril Pătru. Ambii reușesc
prestații remarcabile în relația lor cu al treilea actor, singurul rol fix,
Lari Giorgescu, interpretul lui Chopin însuși. Lari Giorgescu avea, la
data premierei, 32 de ani, cu șapte mai puțini decît ultima vîrstă a
personajului întruchipat. Bine ales de Hausvater, actorul are datele
fizice ale lui Chopin și aparența celor morale: fragilitate corporală,
aerul romantic și instabil între entuziasm și depresie al geniului de
secolul XIX, el pare veșnic îndrăgostit, suferind deopotrivă de amor
și de ftizie, obsedat de arta lui, dar și de anticiparea unei morți premature. Pînă și degetele „dezosate” - remarcate de contemporanii
și Chopin - le are interpretul său de acum.
Chopin-ul piesei este ușor parodic, întruchiparea geniului
histrion, ușor cabotin și ridicol. Marea înflăcărare patriotică îl recomandă să scrie „Opera poporului său” - eroică și exaltată - și el însuși
crede că o va oferi lumii. În realitate, deși extrem de talentat, după
toate relatările din epocă, pe care dramaturgul-regizor nu poate să
le ignore, compozitorul era destul de instabil sentimental și incapabil fizicește de un mare travaliu, în veșnică preumblare și căutător de emoții erotice, dar și de o eventuală căpătuială matrimonială.
Chopin nu duce nimic pînă la capăt cu excepția minunatelor sale
piese pentru pian, tumultuoase și melancolice. În mintea sa, cîntă
mereu un pian - pe scenă, e un pian care se deschide și cîntă singur
pentru a sugera această situație (scenografia inspirată și funcțională semnată de Viorica Petrovici, light design – Lucian Moga, concept video de Constantin Șimon și Andrei Ștefan Florea).
Dar muzica din spectacol nu aparține lui Chopin - cu excepția
ultimei piese, pe care moare personajul, iar aceea nu e Marșul funebru, ci o Mazurkă. Restul muzicii este a lui Cári Tibor, cu care Hausvater colaborează constant. Această opțiune regizorală poate părea
ușor bizară - o piesă despre Chopin fără muzica lui. De fapt, e justi-
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ficată: piesa este despre omul Chopin trăind într-o lume a cărei
muzică e alta. Muzica lui Cári Tibor este, din această perspectivă,
muzica vieții din jurul lui Chopin, a ideilor epocii și a locurilor în care
acesta este exilat și la propriu.
Există o butadă atribuită unui personaj care a trecut prin Revoluția Franceză, a supraviețuit, fără probleme, terorii etc. și care, întrebat ce-a făcut în timp ce lumea era întoarsă pe dos și capetele
cădeau cu sutele, a răspuns simplu: j’ai vécu! În timp ce Polonia trăia
drama căderii sub tirania Rusiei (vorba personajului caragialian),
exilatul și hoinarul Chopin își trăia arta și iubirile la Viena, Paris, Londra etc. În ce măsură ar fi putut el să compună „Opera” și cît ar fi ajutat asta polonezilor rămași în țara lor, nu vom ști. E clar că introducerea elementelor slave în muzica înaltă a Occidentului, care nu
auzise de mazurci, a fost - moralmente doar - în favoarea polonezilor. Căci francezii lui Ludovic-Filip nu s-au grăbit să trimită trupe
în ajutorul lor, lămuriți de la Napoleon I că nu e bine să pață conflict
cu rușii.
În pragul morții, Chopin este vegheat de un „om în negru”
(Gavril Pătru care joacă și alte roluri, ale bărbaților din existența lui
Chopin, de pildă al lui Liszt), care îi cere să „deconteze” ce a fost rău
și greșit în viața lui de om și artist, înscriind faptele într-un gros catastif. Dar, apare și o făptură angelică, o „femeie în alb” (Antoaneta
Cojocaru), care-l alină pe compozitor amintindu-i de prezențele
feminine, între care Maria Wodzińska și George Sand.
Cei doi actori dau dovadă de o remarcabilă versatilitate. Joacă
și compoziție, se adaptează tuturor situațiilor și personajelor, fiind
adesea și de un haz irezistibil. Antoaneta Cojocaru trece, cu nonșalanță de la adolescență la blazarea și obrăznicia lui George Sand
și, apoi, la decrepitudinea unei aristocrate. Gavril Pătru merge și el
în viteză de la gravitate și solemnitate la clovnerie. În toate
ipostazele, cei doi „se scot” cu brio, fie că spun textul fie că mai improvizează.
Piesa se încheie previzibil, ca orice biografie, cu moartea personajului principal, care-i transformă existența în destin, cunoaștem
citatul. Despre destinele posibile, alternative ale lui Chopin autorulregizor ne sugerează să medităm. Spectacolul are forță, talentul lui
Alexander Hausvater se manifestă din plin, întărind ideea că o piesă
a sa poate fi pusă numai de el însuși, iar orice piesă ajunge pe
mîinile lui devine una de-a sa.
Teatrul Dramaturgilor Români îl câștigă pe Hausvater pentru
dramaturgia românească și bifează încă un succes cu același regizor după Balul cimitirului, care pornea de la un text de George
Astaloș, dar care purta o puternică amprentă a regizorului. 
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Musical în deschiderea ediției a IV-a a Festivalului Internațional de teatru Idiș, teS FeSt 2019
Distribuția: 39 de actori!

dinu GriGoreScu
frescă teatrală (muzicală) uimește și captivează spectatorii oriunde se va prezenta în lume. O ingenioasă
prezentare a destinelor membrilor unei comunități
arhaice pașnic evreiești din Estul Europei (Ucraina)
cu tot carul ei de povești de familie, de societate, așezată pe o vatră
de unde este izgonită. Cum filmele cu cowboy prezintă, în subsidiarul acțiunii palpitante, de istorie a Americii din perioada expansiunii spre vest, (și prigonirea indienilor), piesa scripcarului (și
nu numai ea, firește) prezintă un calup de întâmplări cotidiene din
odiseea unui popor dispersat pe mapamond, și care va suporta
cea mai sadică exterminare din epoca modernă – holocaustul.
E o dramatizare muzical-coregrafică după povestirile lui Shalom Aleihem, prezentă la noi cu permisiunea specială din partea
lui Arnold Perla, autorul libretului fiind Joseph Stein, muzica aparține lui Jerry Bock. Versurile de Sheldon Harnick. Un spectacol triumfal creat la New York Stage cu sprijinul producătorului și regizorului de teatru american, Harold Prince. Premiera la New York
Stage, în regia și coregrafia lui Jerome Robinson a fost un eveniment planetar; cea de la TES, un eveniment național. Totul a fost
posibil printr-un aranjament cu Music Theatre International
(Europe), traducerea cântecelor în idiș, foarte atractivă, fiind asigurata de: Shraga Friedman (traducerea în limba română de Antoaneta Ralian).
Regia experimentului Andrei Munteanu, galonat de multe succese, valorizează amplu, complex, epicul și dramaticul, include
muzicalul, exploziv, regizează, la milimetru, jocul admirabil al trupei. Rezultă un nou spectacol special, emblematic din noua eră
curajoasă, și care nu se sperie de provocări, - directoratul doamnei
Maia Morgenstern.
Toți interpreții la un loc și, fiecare în parte, fac risipă de talent,
energie, au sinergie, și, o plăcere teribilă de joc. Mișcarea scenică,
coregrafia amplă, cinematografică, secvențială, spectaculoasă, interludiile muzicale care transferă, către public, parfum de libertate
de pe Broadway, contribuie la magie. Drama și comedia sunt împletite și despletite.
Dl. Claudiu Istodor, în Tervi lăptarul face o creație de zile mari,
poate e rolul cel mai important al carierei. E înalt, dominator, pozitiv, bonom, vesel, luptător, familist, drept, devotat grupului, susține intriga, desfășurarea poveștii bine cunoscute. Voce gravă,
puternică, melodioasă. E frumos. Lașitatea și duplicitatea jandarmului care empatizează cu victimele timid, până la un punct, oferă
lui Marius Călugărița (junior) un câmp de desfășurare a talentului
său compozițional excepțional. E convingător respingător. E călăul amabil, un precursor al bestiei. În rabinul înțelept, dl. Nicolae
Călugărița, face un personaj complex, cu gândire politică, atent la
afirmații, prudent în toate acțiunile, preocupat de siguranța vieții
evreilor pe care îi conduce spiritual.
Doamna Roxana Gurtma, actriță cu mare flexibilitate și farmec
aparte, realizează pe Golde cu tușe sigure, în acest maraton spectacologic. Dl. Mihai Ciucă, pe care nu l-am mai văzut cam de mult
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timp, într-un rol principal, este așa cum știm că este: inconfundabil, elegant, veșnic tânăr. Doamnele Daniela Păcurar, Cristina Ioniță, Rusalina Bona, Ioana Repciuc, Dorina Păunescu (Bunica), Geni
Brenda Vexler, Ecaterina Ladin, Natalia Dragomir, Mirela Nicolau
se remarcă prin vioiciune și pitoresc, talent suculent. Locuitorii din
Anatevka: Marin Andreea Carmen, Claudia Crișan, Laura Ionela
Marin, Mihai Cârstea, Del Vasilache, Victor Stoica.
Preotul: Viorel Manole
Scamatorul de nuntă: Potop Alin
Croitorul: Horia Fedorca
Cizmarul: Corianus Caraba
Elevul: Tripon Paul
Vânzătoare de găini: Radu Victoria
Cârciumăreasa: Meda Topârceanu
Vânzătoare de scrumbii:
Ioana Călugăreanu Tufaru, Mihaela Cuniță
Evreul cu gâsca: Iulian Sfircea
Vânzătorul de cărți: Drăgan Laurențiu
Evrei habotnici: Vlad Nicolici, Radu Mateucă, Constantin Șorop
Fiica Rabinului: Dara Iovitu
Fiica Cantorului: Carla Lifșin
Dansatori: Lilian Cărăuș, Ștefan Rebeja, Marius Moldovan,
Tofan Alexandru, Vladimir Palamarciuc, Dan Rima, Cosmin Vasile,
Erik Bubui, Roxana Nicolae, Diana Chira, Silvia Uceanu. Au ocazia
de a se integra cu succes în acest vârtej spectaculos.
Numeroasa distribuție etalează un înalt profesionalism, fiecare
actor în parte, deși toți la un loc, alcătuiesc Lumea Evreiască, Scripcarul e vocea interioară a sufletului prezent și întreaga producție
care durează nu mai puțin de trei ore, minuțios, realist, și fantezist
elaborată de regizorul Andrei Munteanu, dezvăluie efort, cultivă
revelația și elevaticul, simultan. Scenografia amplă și diversificată,
costumele superbe, și orchestra de virtuozi, completează un puzzle scenic, care se încheie sus de tot, în prima parte (izgonirea),
ceea ce urmează, suplimentul epic, conținând elemente redundante, ne spun ceea ce deja am înțeles: deja vu, deja connu.
Scenografia: Viorica Petrovici
Coregrafia: Bogdan Boantă, Andra Gheorghe
Conducerea muzicală: D. Zisl Slepovitch (SUA), Constantin Grigore, Alexandru Ili
TES ORCHESTRA: Pian: Mihai Murariu Vioară 1: Rodica Gancea
Vioară 2: Tania Vîlvoi Violoncel: Sergiu Marin Clarinet: Mihai Pintenaru Trompetă 1: Silviu Groaza Trompetă 2: Iulia Groaza Flaut: Mihail Vârgă Trombon: Mirel Liță Percuție 1: Bogdan Dumitraș Percuție 2: Răzvan Florescu Contrabas: Ștefan Popescu Chitară: AG
Weinberger Acordeon: Bogdan Lifșin.
Dovedind inspirație și apetit pentru superproducție, Teatrul
recidivează, în această stagiune, cu încă un spectacol de anvergură, bazat pe un vechi și mult apreciat muzical: Bună seara, domnule Wilde, despre care ne vom referi într-o cronică separată.
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De la un București neliniștitor de șifonat la „moralistul
activ“, Josef Szajna, teatru și footbal, Dinu Cernescu în
corespondenţă cu Jerzy Grotowski şi Eugenio Barba,
mesaj de la George Banu și versuri de Rilke
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ion cocorA

2 iulie 1982. Epuizantul maraton teatral de la Sofia e pe
terminate. Nu ezit să recunosc că mă simt realmente suprasaturat
de spectacole. De aproape două săptămâni, nu fac altceva decât
să alerg de la o sală la alta. Sacrific, de aceea, astăzi, fără nicio părere de rău, reprezentațiile planificate după amiaza pe altarul
fotbalului. Stăruințele lui Mircea Ghițulescu nu au reușit, deși era
pentru prima dată când amândoi aveam invitație alături la același
spectacol, să mă scoată din cameră și să mă facă să renunț să văd
meciul Argentina cu Brazilia. A meritat. Sub ochii mei, campioana
mondială din 1978 este eliminată din competiție de brazilieni cu
3 la 1 și Maradona gratulat cu un cartonaș roșu în minutul 86. Pentru învingători ,au marcat Zico, Serginho și Júnior, iar pentru
învinși, Díaz. Starea euforică provocată de meci nu durează însă
mult și simt că, în mine, se stârnește iarăși „foamea de teatru”.
Răsfoiesc programul și descopăr că sunt numeroase spectacole
către care aș putea să mă îndrept și să încerc să intru. Ce să aleg?
Despre Efigenia în Taurida de Goethe (Kemmerspiele din München) am auzit că e cuminte, clasic ca formulă, bazat pe text și
interpreți. Mă îndoiesc că voi avea răbdarea necesară să-l suport
până la capăt. Cred că mi s-ar potrivi un spectacol pe care să-l văd
și nu să-l ascult. Miniaturi coregrafice al Baletulului Național din
Cuba ar fi probabil cel mai potrivit. Dar când îmi amintesc cât de
greu mi-a fost să mă strecor în sala Operei Naționale, ori de câte ori
nu beneficiam de invitație, îmi piere cheful să mai risc și să mă
expun la un nou calvar. Ar mai fi apoi și câteva spectacole prezentate de teatre din Sofia. În special mă tentează Teatrul, iubirea
mea, presupun un musical vesel și lejer, dar din păcate nu știu
unde se află sala Teatrului 199. Prin eliminare, fără să am habar ce
mă așteaptă sau să știu că acolo se află aproape întreg grupul cu
care venisem din țară, mă decid să merg la Alfred nebunul, spec tacol al Teatrului Serapions din Austria. Un taximetru mă duce în
goană la teatrul unde se joacă. Desigur, fără să bănui că pă trunderea în sală se va dovedi, și aici, extrem de dificilă. Asta pentru
că ajung la puțin timp după ce s-au închis ușile, iar femeia de la
intrare nu se lasă impresionată de ecusonul și legitimația mea de
gazetar. Pur și simplu nu-mi îngăduie să intru. Până la urmă,
agasată de insitențele mele, înduioșată poate și de moaca mea
disperată, apelează la un telefon de interior o „șefă de la birou”,
explicându-i probabil că un apucat e gata să spargă ușa. Când pun
capăt conversației, înverșunarea cerberului de la ușă dispare și
sunt poftit să intru. În sală, înghesuiala e atât de mare încât cu
greu se mai poate respira. Înțeleg repede că pe scenă se deruleză
un spectacol admirabil. La fel ca la Barrault, ca la teatrul No, ca la
Furtuna englezilor sau ca la Comedia dell’ arte zeci și zeci de
spectatori stau în picioare. La Barrault, interesul îl justifică celebritatea actorului, la No curiozitatea față de o formă de spectacol
necunoscută, inedită pentru cei mai mulți dintre spectatori, la

Comedia dell’ arte caracterul popular al genului, la Alfred nebunul
ceea ce reține atenția sunt originalitatea și insolitul propunerii
regizorale. Demersul lui Erwin Piplits (regizor de care aud pentru
prima dată) „sparge” orice convenție, sfidează limitele, nu e străin
de școala Szajna, Brook, Kantor, Pina Baush etc. O fantezie debordantă năucește de la prima secvență. În succesiunea de imagini,
nu e nimic formal, nimic făcut să epateze, imagini-vizuale alternează cu imagini-sonore, imagini-obiect de tipul Szajna se întrepătrund cu imagini de mișcare corporală și de supralicitare a
elementului coregrafic. Rezultă, de aici, o suită de imagini-spectacol, un fel de echivalențe metaforice grotești ale inconștientului.
Cuvântul nici măcar nu și-l substituie, ci îl anulează, concentrând
obsesii și neliniști coșmăreștei în infernul din interiorul lui. Acțiunea nu se scrie prin cuvânt, ci e pur și simplu în cuvânt, nu e
scenariu, nu e expresia unei anecdotici, ci poartă în ea tensiunea
și semnificațiile fiecărui cuvânt în parte: spaimă, moarte, iubire,
suferință, alinare... În spațiul fiecărui cuvânt se concentrează
substanța unor secvențe aparent autonome cu epica lor proprie.
Între secvențele-cuvinte există nu doar conexiuni subtextuale, ci
și un flux oniric care absoarbe materia dramatică și o menține
constant într-un registru oniric. Viziunea nu fragmentează, ci e
integratoare, asigură o coerență totală. Imaginea- spectacol
conține energii și trăiri în care cuvântul e perceput, mai întâi, ca
experiență existențială și abia după aceea ca sens semantic.
Formal, în schimb, imaginea-spectacol are aspectul unui ceremonial prin care se configurează suprarealist o lume lăuntrică
devorată de fantome. Cuvântul, dilatat până la paroxism, se
identifică, în consecință, cu condiția omului modern. Conștiința
acestuia nu e menajată, ci supusă cu brutalitate unor șocuri, hai să
le zic electrice, care oferă în forță alternativa catharsisului. Aplauzele spectatorilor, mult mai intense chiar decât la Comedia dell’
arte, înlătură orice dubiu. Alfred nebunul constituie o realizare de
vârf, o nebunie de spectacol. În final, lumea nu se dă plecată din
fața teatrului. Trag cu urechea și aud destule voci contestatare. Nu
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am putere, totuși, să mă angajez în polemici. Ca de fiecare dată
când ies de la un mare spectacol, nici acum nu simt nevoia de a
purta discuții pe marginea lui. Nici cu publicul, nici cu profesioniștii, fie ei critici, regizori sau actori. Prefer să rămân singur și să mă
plimb pe străzi. Noroc că autoritara Margareta Bărbuță nu se lasă
uzurpată din calitatea de conducător de grup. Ne adună și propune să mergem împreună de la teatru la hotel cu tramvaiul,
avertizându-ne că drumul pe jos, în eventualitatea că nu ne rătăcim, e de aproximativ o oră. Toți îi apreciază propunerea ca înțeleaptă și o urmează. Sunt singurul care aleg să nu merg cu tramvaiul în ciuda faptului că aș putea să mă rătăcesc. Nu m-am rătăcit,
dar am ajuns la hotel relativ târziu, după miezul nopții. Amănunte
reținute: străzi luminate, fără coșuri de gunoi vandalizate, vitrine cu
gust aranjate, oameni cu comportament civilizat, îmbrăcați îngrijit,
pe trotuare numai dacă te uiți cu lupa zărești mucuri de țigări etc.
Nu mă pot abține să nu fac o comparație între cele două capitale
ale unor țări socialiste. Cu regret o spun că Bucureștiul nostru iese
neliniștitor de șifonat.
3 iulie 1982. Astăzi e ziua de pe agenda festivalului sofiot când
opțiunea mea se concentrează pe un spectacol pe care l-am văzut,
prima dată, în 1976, la Varșovia. Celelalte, căci pe afiș figurează o
sumedenie, încetează să mai conteze. Faima regizorului, Josef
Szajna, și a spectacolului său, Dante, garantează o seară de teatru
cât șapte seri. Titlul sinonim cu numele autorului Divinei comedii,
pe de altă parte, explică de ce premiera absolută a avut loc în fabulosul oraș al lui Dante, Florența, gazdă în 1974 a unui important
festival de teatru. La opt ani de la premieră, aureolalt de o istorie
glorioasă, celebrul spectacol cunoaște, la fel ca și Replica, o prestigioasă carieră internațională, parcurge itinerarii multiple (Essen,
Recklinhausen, Amsterdam, Haga, Rotterdam, New York, Londra,
Paris etc), este apreciat ca o reușită remarcabilă pentru arta teatrală
din a doua jumătate a secolului douăzeci. Aștept cu nerăbdare săl revăd. Între altele, am fost informat că, la Sofia distribuția diferă
de cea inițială. Nu însă modificările din distribuție m-au determinat
să renunț, de pildă, la o reprezentație exotică, inedită pentru mine,
cum a fost aceea a ansamblului de dansuri clasice indiene kathakali, ci curiozitatea de a constata, pe viu cum a lucrat timpul
asupra unei capodopere scenice, gândită și elaborată ca obiect de
artă unic și irepetabil. Eram curios, în primul rând, să constat dacă
s-a pierdut ceva din vitalitatea și prospețimea de odinioară. Simt
că, gândindu-mă la uluitoarea creație a lui Szajna, sunt luat cu
asaltat de întrebări. Va mai avea același impact și va funcționa la
aceeași intensitate într-un alt spațiu de joc? În ce măsură a
marcat-o erodarea și rutina? Îl urmăresc cu maximum de atenție și
emoție. Pe unele scene mi le amintesc perfect până în cele mai
mărunte detalii, dar le recitesc în altă cheie. Pe altele am senzația
că nu le-am mai văzut. Reacționez în fața lor ca și când le văd
pentru prima oară. Impresia generală e că Dante cel de la Sofia,
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privit din perspectiva trecerii timpului, a evoluției artei spectacolului, a dobândit relevanța unei veritabile lecții de teatru. În
special universalizarea limbajului scenic iese mult mai pregnant
în evidență. Descopăr, la Szajna, originea unora dintre cele mai
perene experimente ale avangardei teatrale contemporane.
Spectacol baroc, cu o caligrafie de mare rafinament, cu o transparență a semnelor exemplară, Dante atinge formal perfecțiunea.
E o mostră de esențializare a imaginilor într-o formulă ce aparent
nu poate fi dusă mai departe. În realitate nu e operă închisă, destinată conservării, ci reversul acesteia, în sensul că deține atuurile
unei deschideri fantastice, atât pentru afirmarea unei puternice
identități creatoare, cât și pentru cei care își găsesc surse și căi
inepuizabile de urmat. Însuși Afred nebunul, încântătorul spectacolul austriac văzut cu o seară în urmă, nu e străin de miraculosul
domeniu Szajna. Se învață în draci de la regizorul Szajna, de la
scenograful Szajna, de la autorul de scenarii Szajna. Apropo de
scenografie. Cred că e impropriu termenul în cazul Dante. Szajna
nu configurează un spațiu de joc limitat la scenă sau extins în sală,
hol și chiar pe scările dinaintea teatrului. Decorul și elementele lui
componente sunt ca literele unui alfabet cu care se „scrie” o operă
nouă, autonomă, nu un spațiu în care se transpune o dramaturgie.
Dante nu e un spectacol după Divina Comedie, ci un spectacol
provocat de Divina Comedie. Poate de aceea unghiul din care îl
receptez la a doua vizionare e radical modificat în comparație cu
cel inițial. Acum, oricât de insolită ar fi, forma rămâne în plan
secund. Imaginile își păstrează expresivitatea, simbolurile și ele se
păstrează profunde și clare. În sala Teatrului Satiric din Sofia, deși
condițiile sunt altele decât cele ale sălii Studio din Varșovia, viziunea și fondul nu se arată a fi afectate. Din perspectiva experienței la zi, Dante mi s-a părut un spectacol mult mai actual ca
atunci când l-am văzut în capitala Poloniei. Într-o tulburătoare
scenă, cum e aceea când actrițe-preotese îndreaptă către spectatori ligheane cu apă, îndemnându-i să se spele, nu-mi sugerează
neapărat un simplu ritual de purificare morală, ci o șansă pentru
om de a se elibera de traume, o alternativă de supraviețuire și
redescoperire a sinelui prin modul de poziționare a individului în
ancestral. O dovadă că arta totală a „moralistului activ” Szajna,
profund meditativă și interogatoare, cu o materie spectacologică
densă, circumscrisă tragicului existențial, dar și preocupată de
realitățile sociale și politice ale prezentului, convertește cuvântul
și necuvântul, verbalul și nonverbalul, metaforic vorbind, în
expresie comună a realului și imaginarului.
15 mai 1989. Lucrez intens. Sunt în plină perioadă de adunare
a materialelor pentru cel de al patrulea tom al Almanahului
Spectacol, editat de revista Tribuna, pe care nu numai că am avut
idea să-l născocesc, ci sunt și singurul lui alcătuitor. Sigur, din start,
am fost conștient că mă angajez la un volum de muncă imens, că
nu-mi va fi ușor. Nu uit că atunci când au aflat ce vreau să fac,
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foarte mulți nu și-au ascuns scepticismul, ci m-au taxat de nebun,
întrevăzându-mi un eșec sigur. Mintea lor, deplângând deja banii
ce se vor cheltui, nu putea să priceapă, decât ca pe o aventură
îndrăzneala de a tipări un tiraj de șaptezeci și cinci de mii de
exemplare. Contrar anticipării cârcotașilor, succesul a fost cu mult
peste cel scontat. Și nu doar în plan financiar, ediția vânzându-se
integral și aducând în bugetul redacției o grămadă de bani, ci și
din punct de vedere al valorii și originalității ca publicație de gen.
Drept urmare, autorul a fost distins cu Premiul ATM (Asociației
Oamenilor de Teatru și Muzică) pentru cel mai bun almanah
destinat artelor spectacolului (teatru, film, muzică, balet, circ, etc.)
de la noi și aiurea. Îmi amintesc că, întâlnind-o pe distinsa Ecaterina Oproiu, coordonatoarea popularelor almanahuri cinema, m-a
întâmpinat zâmbind și m-a felicitat, nu fără să-mi zică, glumind:
„Continuă să-l faci cât poți mai bine, dar nu chiar atât de bine ca să
moară capra vecinului”! Și am continuat cu ambiții și exigențe
sporite. Astfel că, într-un timp record, la cea de a treia apariție,
tirajul a atins cifra de două sute de mii de exemplare tipărite și
vândute. Acum gândesc și răzgândesc de zeci de ori sumarul
apariției pe anul în curs. Caut colaboratori, reviste și cărți străine,
traducători, documente, fotografii, command articole, interviuri,
stau de vorbă cu personalități, cu rude ale unor mari artiști. Sunt
obsedat zi și noapte de găsirea unor materiale bombă. Trăiesc în
permanență sub presiune. Ba chiar am parte și de priviri suspicioase ale colegilor. Ale unora ironice, ale altora invidioase, rele.
Adevărul e că niciodată nu sunt pe deplin mulțumit. Că nu am
certitudinea că lucrurile vor ieși cum îmi doresc sau că le voi isprăvi
la termen. Devenisem proverbial, de altfel, prin năravul masochist,
și pentru mine și pentru alții, de a face totul în stil herupist, fiind
mereu să amân ceea ce sunt obligat să fac. Deseori mi se întâmplă
de aceea să intru în panică. O panică oarecum provocată, căci o
consider productivă, în sensul că în situații limită am sentimentul
că scriu mult mai ușor și repede. Cronica teatrală, de exemplu,
publicată săptămânal în Tribuna, deși aveam cinci-șase zile timp
să o scriu și să o predau la termen, făceam ce făceam și o scriam
totdeauna în ultima clipă, ducând-o direct în tipografie chiar în
dimineața paginației. Firește, împreună cu o sticlă de votcă pentru
tipografi. Terorizați de-a dreptul, Vasile Grunea și Constantin
Lucaci, încercații tehnoredactori ai revistei, nu mai încetau să se
văicărească lui D. R. Popescu, redactor-șef până la plecarea la
București ca președinte al Uniunii Scriitorilor, că nu sunt departe
de un atac de cord din cauza mea. Nu m-am mirat, așadar, că ieri,
dorind să se prevină vreo „castrofă cocoristă”, s-a pus „spontan”
de o ședință în redacție la care am fost invitat să vorbesc despre
cum stau cu almanahul și să mi se spună că e musai să fie pe piață
la începutul lui noiembrie.
30 noiembrie 1989. Situația Spectacolului nu e roză. Încă se află
pe birourile tovarășilor de la Consiliul Culturii și Educației Socialiste

care nu se grăbesc să dea aprobările de rigoare. Teama că întreaga
trudă îmi va fi dată peste cap e din ce în ce mai clară la orizont.
Motive sunt cu duiumul. În afară de editorial și fotografia conducătorului, maculatura impusă de criterii politice conjucturale
lipsește cu desăvârșire. Iar știrile parvenite de pe ici-colo nu sunt
deloc încurajutoare. Se pare că se intră cu japca în el.
25 iulie 1990. Anul trecut pe vremea asta, eram la mare, la Casa
Scriitorilor de la Neptun. Anul acesta, prins de vârtejul evenimentelor și prefacerilor noii ere, numai la mare nu-mi este capul.
Trăiesc continuu în agitație și exaltare, închipui o Românie utopică,
fără să bag de seamă că oamenii „normali” din preajmă, realiști și
pragmatici, își umplu portofelele cu gândul la o zi de mâine care
să le răsplătească frustrările socialismului multilateral dezvoltat.
Realizez că timpul trece după maldărele de ziare și reviste ce mă
înconjoară, după grămezile de hârtii ce nu-mi mai permit să mă
mai mișc prin cameră și holuri. Soția, exasperată de „depozitul” în
care am transformat apartamentul, dar și de faptul că de luni bune
nu-mi găsesc răgaz să fac cât de cât ordine, mă amenință zilnic că
va arunca totul la coșurile cu gunoi din spatele blocului. „Umblă
atâția, mă întârâta ea, cu cărucioarele și adună deșeuri să le
comercializeze. De ce să nu-i bucur cu prăpădul de hârtie inutilă
ce-mi invadează casa?” Probabil că așa s-ar fi întâmplat dacă azi
dimineață nu m-aș fi adus aminte că în Spectacol (la a cărui
publicare, după evenimentele din decembrie ’89, s-a renunțat)
există, pe lângă cancanuri, isprăvi picante din viața artiștilor etc.,
sarea și piperul oricărui almanah, subiecte și teme de un interes
extrem (documente, eseuri, mărturii de creație, interviuri cu mari
dramaturgi, regizori, actori, muzicieni), imposibil de apreciat că nu
ar mai reprezenta priorități pentru cititori. În sfârșit, după ceasuri
de nervi, dau de „prada” căutată și mi se confirmă opinia cu privire
la valoarea lor. Mă decid imediat ca pe unele să le public în Tribuna.
Pe altele le așez separat într-un dosar și scriu de revăzut și comentat. Între acestea, se află și corepondența regizorului Dinu
Cernescu din anii ‘60-’80 cu Jerzy Grotowski şi Eugenio Barba.
30 august 2019. Referindu-se la spectacologia românească în a
doua jumătate a secolului XX, regretata Cătălina Buzoianu mărturisea că marii rgizori se încăpăţânează să impună un sistem, să
ofere o “experienţă totală, pustiitoare, pentru toată viaţa”. Ei își
formează actorii cu care să lucreze, recurg la exerciţii limită, adeseori istovitoare, “revoluţionează” mijloacele tradiţionale, aspiră
către un teatru eliberat de constrângeri, din perspectiva căruia
însuși trupul interpretului e tratat ca un instrument de studiu. Întradevăr, Liviu Ciulei, Vlad Mugur, Radu Penciulescu, Lucian Pintilie,
David Esrig, Gheorghe Harag, Horea Popescu, Dinu Cernescu,
Valeriu Moisescu sau Lucian Giurchescu, ordinea nu are un criteriu
valoric, supun teatrul românesc la experienţe radicale în ceea ce
priveşte arta regiei. În paralel, “instruiţi” la şcoala maeştrilor

Ariane Mnouchkine, Eugenio Barba §i George Banu
Eugenio Barba,
scen[ din Copacul

Jurnal teatral

www.revistaneuma.ro

94

Nr. 9-10 (23-24)  septembrie-octombrie 2019

(Telegramă)
Dragă Dinu. Eram în Franţa în acelaşi timp cu tine. Ce păcat că
nu ne-am întâlnit. Te felicit pentru succesul tău la Nancy.(1) Stop.
Nu pot veni în România pentru moment. Stop. Contează pe o
întâlnire a noastră în viitor. Stop. Te îmbrăţişez din tot sufletul,
Grotowski.
Institutul de cercetări a artei actorului, Teatrul Laboratorium.
Wroclaw, 8.VI.1967

Dinu Cernescu
autohtoni, dar şi fascinați de experimentele lui Brook, Grotowski,
Strehler, Kantor, Ariane Mnouchkine, își fac apariția, rând pe rând,
Andrei Şerban, Aureliu Manea, Cătălina Buzoianu, Alexandru
Tocilescu, Alexa Visarion, nestăvilitul Silviu Purcărete, Mihai Măniuțiu, Tompa Gabor sau Alexandru Dabija, doar câteva dintre
numele de regizori tineri ce intră în atenția generală. Cu ei și prin
ei teatrul aspiră la mai mult decât a fi spectacol. Recurge la
reformulări fundamentale, vădit preocupat să-și depășească din
interior, condiţia. În ciuda restricțiilor impuse de oficialități, treptat
devenind din ce în ce mai draconice, regizorii de talent nu depun
totuși armele, sunt într-o continuă efervescență, refuză categoric
lucrul comun, gândesc și construiesc spectacole cu teme și limbaje
incendiare, nu mai suportă izolarea, simt o acută nevoie comunicare, de dialog cu colegii lor de pretutindeni. O atare stare de
spirit o ilustrează excelent regizor corespondența lui Dinu Cernescu din anii ‘60-’80, Regizor din categoria celor importanți, un
obsedat de teatrul politic (v. Hamlet, Măsură pentru măsură), de
reinterpretări ale textului shakespearian, Dinu Cernescu ilustrează
excelent o atare stare de spirit prin corespondența lui din anii
‘60-’80 cu Jerzy Grotowski şi italianul Eugenio Barba, personalități
de notorietate ale fenomenului de înnoire al artei spectacolului.
O transcriu cu precizarea că ea a figurat în sumarul Almanahului
Spectacol care, odată cu evenimentele din 1989, nu s-a mai tipărit.
Telegramă
Vizită la Bucureşti pentru moment imposibilă. Stop. Plec zilele
acestea în Statele Unite şi Canada. Revin ianuarie 1968. Stop. La
revedere în Polonia, Grotowski
Data lipsește

(Telegramă)
Dragă Dinu. Mă bucur de vizita ta, dar nu cunosc încă exact
datele perioadei când voi fi la Wroclaw în martie. Stop. Te rog
trimite imediat de la Praga adresa. Stop. Te îmbrăţişez. Stop. La
revedere. Stop. Grotowski
Data lipsește

Dragul meu Dinu,
Îţi trimit alăturat o scrisoare oficială cu invitaţia noastră pentru
ca să vii să faci un stagiu la Teatrul Laboratorium. Sper ca această
scrisoare să-ţi fie suficientă pentru formalităţile voiajului tău. Din
păcate, eu nu pot veni în această vară în România pentru că
obligaţiile mele de lucru s-au schimbat. Voi fi ocupat până în
septembrie. Scuză întârzierea acestei scrisori, însă am fost bolnav.
Ca să-ţi faci o idee, pot să-ţi spun doar că în ultima perioadă mi
s-au smuls 17 dinţi. Te îmbrăţişez din toată inima şi te aştept în
Polonia, Jerzy
7.XII.1966

Dragă Dinu,
Scrisoarea ta m-a aşteptat mult timp. Dar şi eu am călătorit
foarte mult în ultima perioadă. După spectacolele date de teatrul
nostru la Teatrul Naţiunilor de la Paris, am jucat în Olanda şi după
aceea în Belgia. În afară de aceasta am ținut un curs despre arta
actorului în țările scandinave (pentru actorii şi regizorii danezi,
suedezi, norvegieni şi finlandezi). După aceea la Peter Brook la
Londra. Am ținut un curs pentru actorii de la Royal Shakespeare
Company. De fapt, sunt de puţin timp în Polonia unde mă aşteaptă
o nouă premieră. Aici trebuie să țin şi cursuri cu stagiarii străini. Mi
se întâmplă atâtea că nu mai ştiu ce am de făcut. La sfârşitul lui
februarie sau începutul lui martie 1967, plec în Franţa unde țin un
curs despre arta actorului. Grotowski
Data lipsește

Dragul meu Dinu, vreau într-adevăr să vin să te văd. Nu pot să
mă oblig să regizez o piesă la tine în țară, dat fiind ocupaţiile pe
care le am în Polonia şi în străinătate. Efectiv, nu ştiu cum să mă
descurc. Aş putea eventual, cu ajutorul unui actor care este cel mai
apropiat colaborator al meu să țin un curs de zece zile în România,
despre metoda noastră, în ianuarie 1968.(2) Ceea ce aş vrea
neapărat este să vin să te văd ca simplu turist dacă o să am puţin
timp, către sfârşitul lui august sau la începutul lui septembrie 1967
sau, poate, să vin de Crăciun 1967. Te îmbrăţişez sincer, Grotowski
16.IV.1967

Dragul meu Dinu,
Îţi comunic prin prezenta că am trimis la redacţia revistei pe
care mi-ai indicat-o tu textul interviului. Sunt de acord cu tine ca
să schimbi ordinea întrebărilor în aşa fel ca interviul să poată avea
o structură uniformă.(3) Deoarece am fost foarte ocupat în ultima
periaodă, am pregătit acest text în ultimul minut şi nu am avut
timp să-l traduc în franţuzeşte. Ți-l trimit deci în poloneză... Aş vrea
să ştiu acum detalii în ceea ce priveşte proiectele tale de a veni la
noi. Dacă-ţi trebuie o invitaţie, spune-mi şi ți-o trimit imediat. În
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ceea ce priveşte invitaţia ta de a veni în Româia, cred că voi putea
fi liber în a doua jumătate a lui august 1967. Crezi că este posibil să
vin doar ca să mă odihnesc? Ce trebuie să fac pentru asta?
Spune-mi cam câţi bani mi-ar trebui pentru ca să mă simt bine. (...)
Te rog răspunde-mi urgent pentru că plec peste câteva zile din
Polonia şi vreau să pun la punct toate problemele legate de
călătoria mea în România. Dacă nu le fac acum, nu mai am când s-o
fac. Îţi trimit salutările mele cordiale şi cele mai calde sentimente
de prietenie. Jerzy Grotowski
1967, ziua lipsește

(Ilustrată)
Dragă Dinu, Te îmbrăţişez din toată inima şi îţi trimit toate
urările mele de bine pentru anul 1969. Profit de ocazie ca să-ţi
trimit cartea mea.(4) Al tău, Grotowski
1967, ziua lipsește

Dragă Dinu,
Mulţumesc pentru textele lui Caragiale pe care le-am primit
prin intermediul ataşatului dv. cultural Marin Iliescu. Le-am citit cu
interes, însă sunt interesat doar de nuvelele lui. Ştiu că tu vei veni
în Danemarca cu alte două spectacole.(5) Sper să vii şi în Holstebro.
Vom avea ocazia să ne revedem şi să continuăm dialogul nostru
despre teatru. Îţi mulţumesc pentru articolul pe care l-ai scris
despre teatrul nostru. Înainte de a-l da la tradus am înţeles doar
câteva cuvinte graţie latinei care uneşte cele două limbi ale
noastre. Îţi doresc un an nou fericit şi te asigur încă o dată de
prietenia mea, Eugenio Barba
Holstebro, 18 decembrie 1970

Dragă Dinu,
Am încercat de mai multe ori să-ţi telefonez la teatru sau la
casa unde locuieşti la Copenhaga.(6) Nu am reuşit să te găsesc.
Cred că avem ore diferite de lucru. Nu am uitat dorinţa ta de a
asista la repetiţiile noastre, dar actorii mei se simt jenaţi ca un om
străin să asiste la munca noastră. Este o regulă pe care suntem
Note și precizări de Dinu Cernescu

1. Referire la spectacolul Viziuni flamande
de Michel de Chelderode, prezentat de Tea trul Nottara la Nancy, în aprilie 1969.
2. Este vroba de Richard Cieslac, actor
descoperit de Grotowski, devenit apoi vedetă
internaţională. Unul din prietenii pe viaţă ai
lui Grotowski, chiar şi atunci când cei mai
devotaţi s-au despărţit de marele rgizor-teoretician, nemaifiind de acord cu noul drum pe
care îl propunea acesta, adică despărţirea de
actul teatral. „Teatrul este natura însăşi” spunea Grotowski în jurul anilor ‘80.
3. Este vorba de interviul ce mi l-a acordat
Grotowski pentru revista “Contemporanul”.
4. Teatrul sărac.
5. Este vorba de turneul Teatrului Giuleşti
în Danemarca, cu piesele Meşterul Manole de
Blaga şi Nunta lui Figaro de Beaumarchais,

obligaţi s-o aplicăm chiar şi celor mai buni prieteni. Ştiu că tu
înţelegi aceasta. Chiar dacă nu am reuşit să vorbim încă la telefon
vreau să ştii că poţi conta pentru totdeauna. Prietenul tău devotat,
Eugenio Barba.
Holstebro, 29 iunie 1971

Dragă Dinu,
Am fost fericit să primesc scrisoarea ta şi să ştiu că lucrezi în
Belgia (7). Sper să ne revedem cât mai curând. Îţi trimit alăturat
informaţii suplimentare despre activitatea ISTA. Salutări amicale,
Eugenio Barba
Holstebro, 15 iulie 1980
Dragă Dinu,
Îţi trimit volumul Şcoala actorilor, unde sunt descrise rezultatele primei sesiuni de la ISTA, care s-a ținut la Bonn. După ce se
va ține în Italia o a doua sesiune, vom avea materiale şi de acolo.
Imediat după publicarea lor ți le vom trimite. Îţi trimit de asemenea
lista filmelor pe care le avem în arhiva noastră (8). Evident că ele îţi
vor fi expediate în mod gratuit. Singura problemă este cea a
expedierii lor. Sunt filme vechi, de arhivă, destul de uzate şi de
aceea trebuie să călătorească repede şi să se întoarcă la el. Cred că
cel mai bine este să te adresezi ambasadei daneze la Bucureşti şi
să-i rogi să facă acest lucru prin valiza diplomatică. Este procedeul
pe care l-am aplicat cu toate țările până acum. Îţi doresc spor la
lucru, la Institut. Cu prietenie, Eugenio.
Holstebro, 9 noiembrie 1981

Dragă Dinu,
În sfârşit, s-a terminat şi cea de-a doua sesiune ISTA care s-a
desfăşurat timp de zece săptămâni în Italia. Nu cred că vom mai
organiza încă una în 1982. Probabil în 1983. Dar, înainte de toate
trebuie să găsim mijloacele materiale pentru a continua această
iniţiativă care angrenează 50 de actori din Asia şi cadre ştiinţifice
tot de acolo. O să te țin la curent. Ai primit cartea Şcoala actorilor?
Am scris editorului italian să ți-o trimită. Ce mai faci? Vreau să te
întâlnesc. Sper să te pot vedea cât mai curând, Eugenio.
Holstebro, 12 noiembrie 1982

turneu făcut la iniţiativa Teatrului Regal din
Copenhaga.
6. În acea perioadă montam la Teatrul
Boldhus Magie roşie de Michel de Ghelderode.
7. Montam la Teatrul Naţional al Belgiei
Măsură pentru măsură de William Shakes peare.
8. Fiind profesor asociat al IATC, am cerut
lui Barba mai multe filme pentru a le prezenta
studenţilor mei şi întregului institutut. Datorită sprijinului ATM, aceste filme au fost aduse
în țară şi proiectate.
7 iulie 2019. Primesc pe la ora prânzului,
exact când mă pregătesc să trimit, cu o
întârziere criminală, Jurnalul la Neuma, un
mesaj de la George Banu care, printre altele,
îmi scrie:„sunt încă în Corrèze (acolo își are o
casă de vacanță - n.n) ca să mai lucrez puțin în
calmul dintre brazi! Dar toamna se simte, ceea
ce nu-mi displace! Și în curând va veni timpul

plecării, dar, cum spunea pe drept Paul Morand, partir c’est mourir un peu ”. Memorabila
sintagmă lui Paul Morand mă sensibilizează
teribil. Sunt și eu de o lună la Reșița, sub o
geană de pădure, dar nu pentru a scrie, ci
pentru a supraveghea, după plecarea mamei,
lucrările de renovare a casei părintești. Semne
dinspre toamnă sunt din ce în ce mai evidente și aici. Îndemn meșterii să grăbească.
Poate și pentru că versurile lui Rilke le murmur tot mai des: „Doamne, e timpul. Vara a
fost mare./Aşterne-ţi umbra pe cadranele
solare,/şi pe ogoare lasă vântu-n voie,//Şi
porunceşte fructelor să-şi ţină rodul plin;/mai
dă-le două zile lungi mediterane/ca să alunge
gusturi diafane/din struguri dulci în greul
vin.//Cine acum casă nu are, nu-şi mai face,/
cine acum e singur, singur o să fie,/va sta
veghind, citind, scrisori va scrie/şi pe alei va
rătăci fără de pace/pe când neliniştite frunze
adie”.


Rock
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eşi am văzut de vreo trei ori spectacolul, greu m-am
prins de şmecherie. Mă apucasem chiar să comit un
text pretenţios despre seriozitatea implicării artistului în viaţa societăţii, treabă în care Bob Dylan
este nu numai renumit, recompensat şi imitat, ci luat drept
etalon. Şi mi-era cumva ciudă că sunt nevoit să scriu iar despre
un autor complet, căruia elogiile, ca şi contestările, îi trec realmente pe de lături. Dar cum poţi să neglijezi evidenţa că acestui
mare, imens, uriaş artist contemporan „îi iese” tot ce face, indiferent cum le-ar face?
Filmul difuzat nu de mult pe Netflix se numeşte Rolling Thunder Revue – a Bob Dylan Story by Martin Scorsese. Aparent, este
un documentar ce îmbină interviuri luate recent supravieţuitorilor cu filmări ale aceloraşi (plus multe altele) în timpul turneului din 1975-1976, pe care Bob Dylan l-a denumit cu termenii
folosiţi de administraţia Nixon pentru o campanie de bombardamente în Cambodgia, în toiul confruntărilor pentru Vietnam.
Rolling Thunder era şi numele unui şef indian legendar, a cărui
amintire este onorată de interpret printr-o vizită în rezervaţia
Tuscarora, unde trăiau urmaşii populaţiei aproape dispărute. În
plus, rolling thunder însemna pentru aceştia „cuvântul adevărului”. Tripla semnificaţie convine intenţiilor artistului, explicate
sumar şi la fel persiflate de acelaşi, ca şi cum întregul turneu a
fost o bagatelă despre care îşi permite să afirme că n-a însemnat nimic. Este o modalitate inedită de a spune lucrurilor pe
nume, cum în epocă fusese utilizarea măştilor pictate pe figură
în stil kabuki de majoritatea interpreţilor convocaţi. Iar Bob Dylan
spune destule chestii grave, apropo de lumea contemporană,
fără măsuri de precauţie, jucându-se cu frazele ca un mare poet.
Şi acordă întâietate poeziei: citează din autorii săi favoriţi, elogiază personalitatea – şi personajul – Allen Ginsberg, la care se
ducea „ca la Oracolul din Delphi”, se reculege la mormântul lui
Jack Kerouac. Invitarea lui Ginsberg în turneu, împreună cu
partenerul acestuia, Peter Orlovsky, poet şi el, e o tentativă de a
scoate poezia şi pe poeţii homosexuali din conul de umbră
damnată în care activau de ani buni. Efortul n-a rămas o acţiune
bifată într-un program ineficient. Azi, la patru decenii distanţă,
lucrurile au ajuns atât de departe, încât pot fi considerate
aproape excesive.
Ceea ce impresionează întru totul, este sentimentul de comuniune şi bunătate degajat din cântecele şi acţiunile umaniste
ale lui Dylan. Chemând alături muzicieni diferiţi, el i-a încurajat
să-şi deschidă mintea ca să poată scoate tot ce au mai bun în ea.
Rezonanţa muzicală cu o comunitate de ţigani îi aduce inspiraţia
pentru sfâşietoarea baladă One More Cup of Coffee (Walley
Below). La indieni resuscitează cântecul despre isprava lui Ira
Hayes, unul dintre cei şase puşcaşi marini care au înălţat steagul
american la Iwo Jima, indian beţiv altfel. Un moment absolut
emoţionant se petrece la un azil de bătrâni, unde femeile în
etate, ştergându-şi lacrimile, aşteaptă autografe de la toţi artiştii.
Aspectele sociale nu sunt ocolite, dimpotrivă. Însă politicienii
n-au parte de cuvenitele reproşuri, abia ghicite în consideraţiile
dramaturgului Sam Shepard, şi el prezent în echipă pentru a
scrie un eventual scenariu. Ce reproş mai consistent s-ar fi putut
face decât selectând un fragment din discursul lui Richard Nixon

D

despre ce înseamnă America la 200 de ani de independenţă,
mostră de micţiune vocală în contextul istoric ştiut? Vaga simpatie pentru Jimmy Carter este anulată de personajul preluat (cu
actor cu tot) dintr-un film al lui Robert Altman, Jack Tanner. Tânăr
congresman pe atunci, azi retras, el debitează poncife ca toţi
demagogii politruci, care promit orice până să fie aleşi, apoi îşi
văd de afaceri, oportunităţi, profituri şi prea puţin le pasă de oamenii reali, alegători sau ba.
Compoziţia conţine mai multe farse, anunţate încă de pe
generic, unde cuvântul revue din titlu este repetat ca re-vue. Regizorul european (jucat de actorul Martin von Haselberg, soţul
divei Bette Midler) Stefan van Dorp nu există, deşi i se atribuie
„realizări” ce amintesc pe-ale lui Andy Warhol. Episodul Sharon
Stone „amantă” de-o noapte a lui Dylan e o diversiune stârnită de
prezenţa puştoaicei la un concert. Condimentele dau gust
peliculei ce risca să devină indigestă în structură „clasică”, uzată
de titluri cu subiect analog. Folosind tertipuri postmoderniste,
Martin Scorsese aduce la zi preocupări definitorii pentru condiţia
artistului dintotdeauna. Mai mult, rockumentarul îl repune în
frunte, unde îi este locul, pe Bob Dylan, spirit aflat în permanentă
căutare. Aşa îl vede Rubin „Hurricane” Carter, boxerul negru
căruia Dylan îi dedică un cântec şi-l scoate din închisoarea unde
ispăşea o crimă nefăptuită. La întrebarea „ce cauţi?”, Bob
răspunde: „Sfântul Graal!”
Iar „Hurricane”, ajuns afacerist pe undeva, adaugă: „Nu-l vei
găsi niciodată, dar o să-l cauţi mereu!”
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Fiţi zeloși, domnilor stejari!
Gelu neGreA

cuzați întrebarea cam indiscretă
(ca să nu zic de-a dreptul impertinentă): știți ce eveniment sportiv de anvergură planetară se
derulează, cu succes, în aceste zile de
toamnă? Nu, n-ați ghicit: nu mă refer la meciul de fotbal dintre Academica Clinceni și
F.C. Voluntari – eu vorbesc serios, așa cum
se cuvine măcar o dată pe an, și anume la
sfârșitul lui, când, nu-i așa, se trage linie, se
adună punctele și se socotesc pe abacul
electronic câți antrenori au fost dați afară
de Gigi Becali într-un iconoclast început de
campionat ca acesta. Evenimentul la care
mă refer este Cupa Mondială la rugby
unde, întâiași dată pentru prima oară în
nouă ediții, echipa României reunește contraperformanța de a rămâne pe dinafara
turneului final, fiind prinsă cu ocaua mică
într-un meci din calificări când l-a băgat în
teren și în echipamentul tricolor pe românul verde Sione Faka’osilea născut, din greșeală, în Tonga și nenaturalizat la timp pe
meleagul carpato-danubiano-pontic din
motive de birocrație indigenă. Personal, nu
cred că în această încurcătură cu iz de șmecherie autohtonă a fost totuși vorba despre
o abatere de la ceea ce englezii numesc fair
play. Dacă se intenționa un aliș-veriș de
genul acesta, aveam la îndemână metoda
garantată a dopingului în care, slavă celui
de sus, de jos și de la mijloc, beneficiam de
o expertiză istorică în numeroase și variate
discipline sportive. În chestiune a fost o
treabă de economie bugetară și atâta tot.
Gândiți-vă: o echipă de rugby numără nu
mai puțin de cincisprezece titulari, plus rezervele de rigoare și stafful aferent. În
aceste condiții, dată fiind distanța până în
Japonia (gazda Cupei Mondiale din acest
an), într-un gest de nobil elan patriotic, noi
am renunțat la o deplasare care ne-ar fi devalizat resursele financiare și așa modeste,
adoptând lozinca strămoșească: fiți zeloși,
domnilor stejari, asta nu-i cea din urmă
Cupă Mondială, ce naibii! De exemplu, va
mai fi una și în 2023 când, printre altele, se
vor sărbători și 200 de ani de la desprinderea întâmplătoare a rugby-ului din fotbal și
înființarea (în Anglia – unde altundeva?)
acestui nou sport. Unul de golani practicat
de niște gentlemeni, spre deosebire de
football, care a rămas un sport de gentle-
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meni, practicat de niște golani (sau hooligans, cum li se zice pe Tamisa și alte râuri
de pe mapamond). Festivitatea bicentenarului rugbystic este programată în Franța
care, oricum am lua-o, este, geografic vorbind, incomparabil mai aproape decât Japonia și, ipso facto, ne bagă la cheltuieli
mai pe măsura buzunărașelor noastre balcanice – lucru deosebit de important în era
capitalismului sportiv de cumetrie care se
construiește p-acilea, pe la noi.

În siajul acestei dialectici mai mult guvernamentale decât subtile, prin sportul
național s-au mai înscris în ultimul timp felurite întâmplări, evenimente, comicării și
drame una mai neașteptată decât celelalte.
Dintre ele, se detașează coborârea prin rostogolire ventrală în clasamentul FIFA până
pe locul 31 a echipei lui Cosmin Contra (antrenor), Vlad Chiricheș (căpitan de plai românesc) și Nicușor Stanciu (component de
bază nu se știe încă pe ce criterii). Nu că
până acum naționala tricoloră s-ar fi plasat
pe vreo poziție cu mult mai brează, dar, încalte, numărul său de ordine începea cu 2,
nu cu 3, ceea ce plusează subțire la impresia artistică.
În imediata proximitate, s-ar situa ieșirea prin neintrare din competițiile continentale a echipelor de club românești,
eliminate mai devreme ori mai târziu (de,
regulă, mai devreme), de tot soiul de anonime din țări cu numele cărora, în urmă cu
câteva decenii, învățam harta marginală a
Europei fotbalistice. (Aș menționa drept
plăcută excepție C.F.R.-ului lui Dan Petrescu, dar când mi-aduc aminte de Dudelange-ul de anul trecut mi se face pielea de
felurite orătănii. E adevărat că pe vremea
aceea Bursucul hălăduia pe exoterice coclauri, însă aceasta poate fi o explicație, nu
și o scuză…).
Nimic nu egalează, însă, în materie de
bizarerie, ceea ce s-a petrecut în campio-

natul nostru de fotbal, ediția curentă, după
consumarea a vreo cinci-șase etape.
Atunci, pe ultimul loc – în ipostază de lanternă roșie, care va să zică – s-a instalat Dinamo București, una dintre cele două
echipe din România care au activat neîntrerupt în prima ligă încă de la înființare și
care ajunsese să simtă, pe coloana vertebrală, fiorii reci ai retrogradării. Iar pentru
ca miracolul negativ să fie complet, atunci
când fotbaliștii din Ștefan cel Mare au reușit, cu sudoarea frunții și geniul membrelor
inferioare, să părăsească poziția sub care se
întinde deșertul roșu al diviziei secunde, ei
au cedat-o celeilalte formații care n-a cunoscut vreodată locul cu verdeață, cu răcoare și cu odihnă, respectiv, F.C.S.B. (fostă
Steaua, fostă câștigătoare a Champions
League, fostă Cupa Campionilor Europeni,
fostă…).
Ajuns în acest punct al poemationului
eroi-comico-satiric pe care vi-l propusesem
spre gingașă lectură pentru astăzi, mă văd
nevoit să las gluma (atât câtă fusese) la o
parte și să trec spiciul pe coarda gravă. Născute în deceniul 5 al secolului trecut în chip
de cluburi departamentale în spatele cărora defilau armata și miliția, Steaua și Dinamo au rezistat cu greu, imediat după
decembrie 1989, vocilor care le cereau desființarea dată fiind simbolistica deloc
agreabilă care le impregnase istoria. Meritat sau nu, asta e altă caschetă: istoria și
meritocrația nu sunt neapărat surori. Nici
măcar vitrege. Dar vedeți boieri dumneavoastră, și palmaresurile internaționale remarcabile, și generalii interni care le-au
facilitat folosind uneori mijloace oneroase
sunt realități la fel de palpabile. Pe fiecare
dintre ele poți să o pipăi și să urli arghezian:
este – indiferent că îți convine sau nu să iei
la pachet și rezultatele, și generalii cu stelele lor cu tot. Dar tocmai din acest motiv,
sentimentalo-meschin vorbind, n-ai cum
să nu te bucuri nițeluș în sinea ta interioară
când vezi cum prin Ghencea și prin Groapă
șuieră vântul rece al unui început de posibilă pedeapsă. Poate dreaptă, poate nu –
cine va să știe vreodată?! Trecutul este singurul lucru pe care nu-l poate schimba nici
Dumnezeu însuși…
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e mi-a lipsit de pe tipsie, și ca
urmare nu am avut nicio șansă,
a fost un instrument muzical,
un șevalet și un tutu. Un ceva
minunat care să mă alunge în lumea artei.
Încă eram la grădiniță, îndrăgostită de acordeonul educatoarei, când m-a lovit dorința
de a avea un acordeon, ca al domnișoarei
Maria. Ca urmare, mi-am făcut și eu unul,
dintr-o cutie de pantofi. În copilăria mea,
capacul era întruna cu cutia, care avea lateral un loc unde intra capacul. Nu am avut
altceva de facut decât să îi atârn două sfori
pentru cei doi umeri ai mei și acordeonul a
fost gata. Nu a fost toană de o zi, ci m-a
ținut mult timp. Bunica Valeria chiar a venit
cu ideea, să îmi cumpere un acordeon. Dorința bunicii era să urmez Liceul Pedagocic,
să devin educatoare.
Când, după mulți ani de la propunerea
sa, nu am vrut să mă înscriu la Liceul Pedagocic bunica, draga de ea, i-a reproșat mamei, nora sa: „Vezi Cornelică, de îi luam
acordeon când am zis eu și învăța să cânte
la el, s-ar fi dus să se facă educatoare”. Visul
bunicii Valeria era să mă întorc în sat și să
mă mărit cu un preot. Nici nu gândea rău
bunica, plăcându-mi copiii aș fi fost o educatoare bună și desigur și o bună preoteasă. Nu a fost să fie. Dacă domnișoara
educatoare ar fi avut inspirația să îmi testeze calitățile sau măcar să vadă ce este cu
acea cutie caraghioasă de pantofi, poate că
destinul meu ar fi fost altul. Timp ar fi avut
berechet, mai ales că rămâneam cu ea,
după amiezele, ca să nu îi fie urât în grădinița pustie, în care avea o cameră pentru
dânsa și una pentru rochițe și pantofii cu
toc. Nu am învățat să cânt la acordeon dar
am prins gustul pentru pantofii cu toc și
rochițele vaporoase. Bine că nu fuma! Și
nici nu intra în discuții cu eventuali pretendenții. De altfel, s-a măritat foarte târziu
pentru timpurile acelea, a tot feciorit, cum
se spune la țară. Pe vremea aceea, erai fată
bătrână la douăzeci și patru de ani. Ori,
Domnișoara Maria avea treizeci și opt de
ani când s-a măritat și a plecat în Brașov.
Faptul că ne oprea să stăm cu ea se datora
mamei, care nu era niciodată mulțumită de
cât de scrobite și albe erau hainele noastre.
Dacă v-am tot amăgit o bună bucată
de timp și nu v-am poftit la o leveșă
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fierbinte, leveșă promisă și bine meritată ca
niște oaspeți de soi, am avut un motiv bine
întemeiat. Puiul încă nu era crescut suficient să fie potrivit pentru a ieși o leveșă
gustoasă. Prepararea leveşei însemna sfârşitul bietei păsări, care vara, de obicei, era un
pui din primăvara acelui an. Se curăţa puiul
sau găina de pene şi de tulheie (tuleie), se
spăla bine şi se punea în oala de leveşă, oală
ce se păstra doar pentru prepararea supei.
Mâncarea se făcea pe șpor la foc mic. De ce

era sau chiar mai este bună, mâncarea
preparată la ţară? În primul rând, puiul de
casă este hrănit cu porumb, apa este din
fântână. Apoi supa se fierbe pe şporul cu
lemne, adică alene, având timp ca puiul,
găina sau alte orătănii să îşi elibereze în
tihnă toate aromele. De-a lungul anilor, am
avut în bătătură și thiurcani, rațe, gâște și
pui iopani. În general, supa de găină se făcea duminică dimineața, să fie cât mai
proaspătă. Dimineața, înainte de a clopoti
la biserică, este iertat să se facă și activitățile
casnice mai mici, cum ar fi prepararea hranei pentru ziua în curs. Când plecam la biserică supa era fiartă și ne aștepta pe marginea sobei, să ne întoarcem de la slujbă.
Casa părintească este chiar lângă Casa
Parohială Ortodoxă, dar nu acesta era motivul prezenței noastre duminicale și în sărbători la slujbă. Familia mea a fost religioasă.
Noi, fetele, aveam aportul nostru la preparea minunatei supe, ce la țară era con-

siderată o licoare sigură pentru răceală și
pentru refacerea după diverse suferințe.
Fugeam în grădină și zmulgeam morcovii,
cărălabele (guliile) şi rupeam frunze de pătrunjei (pătrunjel) şi zeler (ţelină) din grădiniţa de legume, pe care le curăţam şi le
spălam. Bunica sau mamica le puneau în
oală, unde mai adăugau o ceapă întreagă
şi câţiva căţei de usturoi. Sunt bucătărese
care pun în leveşă fie un cartof întreg, fie
câteva boabe de mălai (porumb) sau de
mazăre (fasole). Se punea fedheul (capacul)
şi fiecare îşi vedea de treabă.
După ce galiţa fierbea agale în oala
pentru supă, bunica sau mamica scoteau
piţa şi o frigeau într-un laboş (cratiţă), în
oloi, adăugând morcovi, ai (usturoi) şi poprică roşie (boia). Apoi, se pregăteau picioicile frecate (pireul de cartofi). Noi, fetele,
eram în veci șefe, una alteia, la munca de
jos. Adică la curățarea legumelor, în speță
a cartofilor. Se fierbeau cu puţină sare, un
buchet de pătrunjel şi zeler. Se scurgea apa
de pe picioici. Se tocăneau cu o lingură de
lemn, adăugându-se câţiva stropi de oloi şi
apoi lapte nefiert, de la Mândraia, până se
albeau şi deveneau pufoşi. În leveşă se
adăugau răstăuţele (tăiţeii de casă) sau uneori bobolozii, care se pregătesc mai repede.
În loc să se întindă pătura (foaia de aluat) şi
să se taie subţire ca aţa, ca la răstăuţe, aloatul (aluatul) din nulaş, ou şi oloi se dădea
prin hroşnar (răzătoare). Pe vremuri, nici o
fată nu se mărita până când nu ştia să facă
pătură de tăiţei. Dacă participaţi la o nuntă
în sat şi vă întrebaţi de ce este aşa de bun
pireul, răspunsul este că, în secret, gospodinele adaugă şi o lingură de unsoare
(untură) de porc. Mânânc (mănânc) cu
plăcere acel pireu, dar prefer să nu ştiu că
el este aghezmuit (îmbunătăţit) cu unsoare.
În locul ei, folosesc untul. În Ulmeni, decenii
de-a rândul, şefa bucătăreselor, la toate
evenimentele dorite şi nedorite, adică
nunți, botezuri, înmormântări și părăstase a
fost lelea Leontina Covaci, o femeie straşnică. Acum nu se mai pregătesc mesele cu
mulți oameni, acasă. Cu ani în urmă, s-a deschis o pițerie în satul-oraș, local ce a preluat toată greutatea de pe umerii socăcițelor. Acum, gazde și oaspeți se așează la
mese, la mama Lia.
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Diplomat fără voie.
De la Dunărea albastră
la Fluviul Galben,
Dinu Grigorescu,
Editura Ghepardul, 2019,
148 pagini, proză

Cu doru’ și dragostea.
ediția a 3-a,
revăzută și adăugită,
Teofil Răchițeanu,
Editura Scriptor, Cluj-Napoca,
244 pagini, poezie

teohari antonescu.
jurnal (1893-1908),
Ediție îngrijită, studiu
introductiv și note: Lucian NastasăKovács, cu o prefață de Alexandru
Zub, Editura Junimea, Iași, 2019

Notificarea unui dramaturg pe spinarea
Dragonului, cartea de memorii a lui Dinu Grigorescu cartografiază, la rece uneori, la cald alteori, în funcție de apropierea sau depărtarea
în timp, dar și în suflet a evenimentelor.
De ce diplomat fără voie? Mi-am asumat
proiecte inedite în momente dificile, contra
prejudecăților. A fost și mirajul Zidului. Și întâlnirea neașteptată cu președintele Chinei. Și
protocolul semnat la scara avionului. Și vizita
scriitorilor noștri la Beijing. Și darul meu de
a-mi complica existența. Încerc, prin această
carte, să nu las total pradă uitării, „soldații mei
de teracotă“-amintirile... mărturisește autorul.
Jurnal sufletesc, carte de memorii, carte
de istorie recentă, de sociologie, de istorie literară, este o care se citește ca un roman de
aventuri, nu doar datorită ritmului cu care se
succedă evenimentele, dar și datorită spiritului sprințar al autorului, căci, o știm prea
bine, cine scrie se scrie, dar și ca o lungă, frumoasă scrisoare de dragoste: Politețea și absența aroganței exprimă o trăsătură de caracter a chinezilor. Dacă nu cunoști, ca turist
cultural, succesiunea dinastiilor împăraților
chinezi, cu greu faci racorduri cu istoria Europei și a restului lumii sau Stima față de
China se naște în China.
De capacitatea de analiză și spiritul tăios.
Nu putem decât să ne bucurăm descoperind
în dramaturgul Dinu Grigorescu, un mare iubitor și admirator al culturii chineze la ale
cărui reflecții subscriem cu totul: Zburând
deasupra Chinei, peste munți, câmpii și fluvii, am realizat, fizic, depărtarea enormă față
de lumea Apusului, din care venim cu aere
de mari turiști istorici. Țara mi s-a părut oarecum singuratică între granițele ei chinezești,
cu oameni mândri, dar modești, înzestrați cu
multe calități și care manifestau sentimente
calde de stimă și prietenie față de români (...).
Nicăieri, în drumurile mele mai dese și mai
dense în Occident, nu am receptat atâta respect față de români. Acest sentiment consolidat între o țară mică și una uriașă ține de
miracol, într-o oarecare măsură.


Cu rouă de Răchițele e scrisă cartea
aceasta, cât un cuib de rândunică, după cum
bine a surprins Ion Brad, dar care a atras atenția criticii literare, aflându-se, acum, la cea dea treia ediție: Horia Bădescu, Constantin
Cubleșan, Monica Grosu, Gavril Moldovan,
Mircea Popa, Aurel Sasu, Petru Ursache și
încă mulți alții apar cu fragmente din textele
critice despre primele două ediții în încheierea acestei cărți, oferind o panoramă a receptării de care aceasta s-a bucurat.
Dragostea e tema predilectă a liricii universale,background înspre și dinspre meditații profunde, de la Cântarea Cântărilor la
Luceafărul, de la Divina Comedie la Don Quijote. Dorul însă, cum se știe, e circumscris
spațiului românesc și ființei noastre. Ecouri
ale sale pot răsuna, îndepărtat, în fado, însă
literatura populară și, pentru cititorul neprofesionist, trebuie să spunem: literatura populară adevărată, a decantat tristeți și dureri
de-a lungul multor veacuri, rafinându-le în
neprețuitele poezii și cântece vechi românești.
Cu doru’ și dragostea nu este un volum
de poezie populară, nici nu mimează vreo
pornire ingenuă ori arta naivă, iar de copiat,
cu atât mai puțin. La fel ca celebra lucrare a
lui Matisse, La blouse roumaine, acest volum
este rodul unui lung parcurs cultural: literar,
folcloric, istoric și spiritual, o odisee personală, de o răvășitore intimitate și căldură, delicat exhibată în țesătura de borangic a
poeziei.
Dacă Brâncuși nutrea credința că materia primă în care lucrează este însuflețită,
natura fiind prezentă în ele și că viața acesteia continuă și după ce dalta sa conferă o
nouă formă și menire pornind de la izvoare,
de la tradițional, Teofil Răchițeanu nutrește
credința că sufletul neamului său se află în
creația populară și că acesta e prezent în cuvintele limbii cu care face poezie în Munții
Apusului: Ci de dor de draga mea/ Umezește-n cer o stea/ Și în munți tînărul soare/

Doar de dragul ei răsare...

Apărută în Colecția Manuscriptum Mousaion, acest volum este „jurnalul unui cărturar care se ia în serios, valorificând anume
datele personale și deopotrivă șansele pe
care i le oferea societatea românească în ultima decadă a secolului XIX și în primii ani
din secolul XX. Istoric al antichității, cu preocupări de arheologie, epigrafie, antropologie, lingvistică, Teohari Antonescu era deprins a-și observa, adesea cu ochi critic, propriile fapte, a căror proiecție în Jurnal va suscita, neîndoielnic, interesul cititorului. Scris
mai cu seamă în momentele de tensiune, discontinuu, secvențial, Jurnalul în cauză are un
aspect de însemnări intime, făcute cu menirea de a-și fixa căutările, trăirile, reflecțiile
ocazionale“, aflăm din textul escortă semnat
de Alexandru Zub
Acest volum ne permite să gustăm aerul
timpului, ca recipientul prețios al unui parfum
din alte vremuri, ce mai păstrează, miraculos,
urme, păreri olfactive. Doar că, aici, cititorul
poate intra, prin intermediul lecturii, în mijlocul perioadei de tranziție dintr-un secol în
altul, dar și în mijlocul trăirilor și frământărilor
sufletești ale unui fin intelectual. Cartea permite sondări arheologice, antropologice,
lingvistice, dar și psihologice, sociologice și istorice în timpul și spațiul circumscrise Jurnalului.
Dincolo de bucuriile rafinate pe care le vor
oferi specialiștilor, multe din temele, subiectele, ideile suprinse în Jurnal vor captiva și
citiorul obișnuit, ca, bunăoară, acest dialog:
„Nu fac bacalaureatul“. „Dar atunci pleci în
străinătate?“ „Nu, nici atât. Ce am să fac cu
actele căpătate. Omul poate să știe carte și
fără să aibă diplome.“„Da, se poate foarte bine,
numai mi se pare că având acte, uneori le mai
desfaci, poate chiar le întinzi în cadre cu ramă
frumoasă și pui și câte o candelă aprinsă lângă
ele sau de-asupra, ca să cazi din când în când
în genunchi ca la o icoană“. Savoarea dialogului este deplină pusă în contextul pe care, vă
invităm să îl căutați și să îl citiți. O lectură plă
cută, alertă și captivantă.
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Turnirul de Poezie Cununa de Lauri,
Alicante, 2019

n perioada 28 septembrie – 5 octombrie 2019 a avut loc ediția a IX-a (a
doua din al doilea ciclu) a Turnirului
Poetic Cununa de lauri, organizat de
Uniunea Scriitorilor din România (USRo) anual,
începând cu anul 2011. La această ediție s-au
întâlnit, conform regulamentului, echipe de
câte șase poeți din filalele USRo BucureștiPoezie, câștigătoare a ediției precedente, la
Alexandroupolis, Grecia și Cluj. Turnirul a avut
loc la Benidorm, în apropiere de Alicante, în
provincia Valencia, Spania.
Cei 12 participanți care au avut lecturi în
prima etapă au fost: Flavia Adam, Horia Gârbea, Ioan Es. Pop, Nicolae Prelipceanu, Eugen
Suciu, Lucian Vasiliu (București-Poezie), res pectiv Hanna Bota, Sandra Cibicenco, Ștefan
Damian, Andrei Doboș, Vasile Igna, Ion Pop
(Cluj). Juriul, format din Mircea Bârsilă, Dan
Cristea, Daniel Cristea-Enache (președinte),
Vasile Dan, Adrian Popescu, Răzvan Voncu,
Varujan Vosganian a decis ca în etapa a doua
să se califice: Horia Gârbea, Ioan Es. Pop, Lucian
Vasiliu, Hanna Bota, Vasile Igna și Ion Pop.
Poeții Nicolae Prelipceanu și Eugen Suciu au
participat numai la prima etapă, în numele
echipei, renunțând să concureze în etapele
individuale. Juriul a decis ca în finală să fie
prezenți Vasile Igna, Ioan Es. Pop și Ion Pop.
După runda finală de lecturi și votul celor
prezenți pentru Premiul Publicului, președintele juriului a înmânat diplome de participare
celor 12 poeți, iar poeții din juriu și poeții in-
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vitați, Eugen Barz și Vasile George Dâncu, au
susținut scurte recitaluri.
La final, au fost anunțați câștigătorii pe
echipe, individual și al Premiului Publicului.
Conform regulamentului, echipa Filialei
București-Poezie va participa la ediția viitoare
având drept chalanger echipa altei filiale a
USRo.
În perioada turnirului, scriitorii participanți au avut întâlniri vii cu comunitatea românilor din Alicante, cu cadre didactice și
studenți din Universitatea Alicante, în special
cu cei care studiază limba română și traductologia, au recitat public poeme împreună cu
confrații spanioli, acțiunile fiind organizate de
universitari din Alicante, un aport special
având Cătălina Iliescu, cadru didactic al universității, cunoscută traducătoare. Au fost vi zitate campusul Universității din Alicante, alte
obiective culturale din zonă, inclusiv din
orașul Valencia.
Organizarea - excelentă și de această dată
- a fost asigurată din partea USRo de colegii
Steluța Pahonțu și Dragoș Ursache. Un sprijin
material important pentru manifestare a fost
primit de la Ministerul Culturii și Identității
Naționale și Institutul Cultural Român.
Juriul și participanții și-au exprimat bucuria pentru nivelul excelent al poeziilor prezentate la turnir și au apreciat că ediția a fost una
dintre cele mai reușite de până acum.


Cununa de Lauri
de la Alicante pentru echipe:
echipa Filialei
București-Poezie,
Cununa de Lauri
de la Alicante, recitaluri
individuale:
Ioan es. Pop,
Premiul Publicului:
Sandra Cibicenco.
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 Vântul îmi sporește cuvântul  Scursori de lepădat  Daseinul, ca mod al realului  Alexa Visarion – istoric
literar  Ale morții pepiniere  Ancorată între mitic și mistic  Poetul – prădător cu tolbă.  Felinarul împletește
cozi  Guri de trandafiri înghit hăurile dintre noi  Timpul bate mai moale  Scrie ca să nu moară bou  Proust
se agață de DEX  Ce încape între secunde?  Viermuiala omului – fără hotare  Gravidă alungată din carte în
carte  Soarele vine dinspre Apus  Cum e cu abscisa și ordonata  Palme pentru consilierii dâmbovițeni

O publicație mereu savuroasă prin umorul său cu totul involuntar a fost și rămâne
Constelații diamantine (apărută sub egida
fantomaticei Ligi a scriitorilor). Nici editorialul
liderei revistei, doamna Doina Drăguț, nu se
abate de la regula hazului fără voie: Îmbrăcată-n orice formă, peste tot mă regăsesc, fluturii desprinși din gândurile mele zboară pe
covoare de lumină, rădăcini sporesc celestul și
în vârfuri de teluric se-adâncesc. Clipa o dezbrac
de umbră și o cresc în câmpul ondulat de brazde întoarse-n univers. Ca pe o frunză vântul mă
poartă, eu, ca o frunză, îmi plimb avântul și, ca
un ecou, vântul îmi sporește cuvântul. Din „vârfuri de teluric” editorialista „se adâncește”. În
ridicol. Ca și „poetul” Mircea Dorin Istrate cu
titlul oribil Scursori de lepădat, care moare de
grija poporului slugarnic și păcătos fără a se
vedea pe sine (majusculele aparțin autorului):
Te plâng popor SLUGARNIC ce plin ești de PĂCATE,/ Că nu mai ai în tine nici pic de DEMNITATE,/ Că ești de-acum în tină, de toți BATJOCORIT/ Prădat de-a tale toate, ÎNVINS și UMILIT. Să vorbești așa de poporul din care faci
parte!? Mi-e rușine nu de neam, ci de faptul
că sunt om, dacă și dl. Istrate trece drept ființă
umană.
Dar poezia nu e totul, căci Constalațiile...
publică și eseuri. Ion Popescu-Brădiceni scrie
un lung articol despre Influența existențialismului francez asupra literaturii române moderne și postmoderne. El începe cu Abstract.
Proiectul și Înțelegerea în orizontul psihologic
al autorealizării. Francofon cum îl știm, I. P.-B.
nu cunoaște limba engleză din care „abstract”
se traduce prin „rezumat”. În limba română,
prin „abstract” se înțelege „lipsit de concretețe”, ca ideile lui I. P.-B. Zice eseistul: O primă
trăsătură a existențialismului literar – am constatat – este Daseinul, ca mod al realului. În
urma acestei „constatări”, el trece la 2. Orientarea spre acțiune din perspectivele postbologneze. Care sunt acelea, nu aflăm, dar ni
se spune: Printre istoricii și criticii literari preocupați deci (Sic! De unde deci, că nu s-a făcut
nicio demonstrație?) de existențialism ca nou
(!!) curent literar (model, paradigmă etc.) îi avem

pe Cassian-Maria Spiridon, Alexa Visarion,
Modest Morariu, Eugen Simion, George Călinescu, Alex Ștefănescu, Nicolae Manolescu, Mirel Taloș, Mircea Eliade, Eugène Ionesco, Mihail
Sebastian, Constantin Noica, C. RădulescuMotru, Marta Petreu. Lista e (deci!) halucinantă: întâi că existențialismul, dacă era
„nou” pe vremea lui Rădulescu-Motru, nu
mai e nou pentru mulți dintre ceilalți. Apoi,
de unde „istorici literari” i-a găsit I.P-B. pe
poetul Cassian-Maria Spiridon, romancierul
Mirel Taloș, filosoful C. Noica și, mai ales, pe
regizorul Alexa Visarion?
Numărul diamantin continuă, într-un vârtej aleator, cu poezie, proză, și alte „materiale”.
La Liliana Popa nu frapează numai versurile
din Ceasul aruncat pe fereastră (am dat timpul
mai departe/ cu o oră/ Că nu știu că știi ce știai
că știu,/ basmul imoral/ fuga de iad/ Ușa de
cristal/ neterminatul bal.), ci și poza autoarei
care e sinistră, lăsând bănuiala că e victima
unei farse redacționale.
Mihai Merticaru scrie mai adânc: Pe lumea
asta, toate-s trecătoare,/ Intră-n ale morții pepiniere,/ Acceptă pietrificarea-n tăcere,/ Din întâmplare, dar și din eroare. Un text de Daniel
Marian se intitulează Acasă și ne-acasă și începe pe ocolite: Poetul este, cu predilecție, o
făptură nocturnă, ancorată între mitic și mistic.
El găsește noaptea și ceea ce nu există, ca un
prădător cu instincte nebănuite. Câte minuni ar
putea încăpea într-o noapte, poetul le strânge
la el în tolbă și când le dă drumul ziua peste
zare, este mirare de încă o facere de lume. N-o
să ghiciți după acest paragraf: textul se vrea o
recenzie la volumul colegului nostru Menuț
Maximinian Crucea nopții. Așa o să afle și
bietul poet cu tolbă, despre sine că e un „prădător” și încă unul „cu instincte nebănuite”.
Corina Pendus scrie despre ceva nefolositor (Felinar inutil). Felinarul măcar luminează.
Dar poemul ba: Un felinar mai solitar ca mine/
Siluetă frântă-n umbrele feline (sic!)/ În noaptea
cu cochetării de smoală/ Împletește cozi ce-i
cad, apoi, în poală. Deci felinarul împletește
cozi, tot e bun la ceva. Mai tradiționalist e
Constantin Miu: Bluza ta de păpădie/ E frumoasă ca o ie./ Tu o ai de la bunica/ Ce-a purtat-o duminica. Florentina Stanciu e bătută în
ochi de primăvară și pusă de „oraș” deasupra
(cui?): orașul mă cheamă deasupra/ guri de
trandafiri înghit hăurile dintre noi/ „Fii cuminte,
inimă, fii cuminte”/ și primăvara îmi bate în ochi
într-un fel anume/ la colțul ochilor desene de

miere / sub coaste timpul bate din ce în ce mai
moale.
Ioan Ursu, într-un eseu (Am întâlnit români mulțumiți), citează ca dintr-o autoritate
dintr-un autor obscur, dar care are o artă poetică foarte clară: „Scriu pentru mine... Ca să
înțeleg. Ca să nu mor bou!” (Alexandru Drago mir). Nu băgăm mâna-n foc că dl. Dragomir
va muri cum își dorește…
Constelații diamantine rămâne un reper al
sărăciei cu duhul.

Nu mult diferit se prezintă Impact, care
beneficiază și de finanțare publică. Ori consilierii din Târgoviște nu știu pe ce se duc
banii, ori își imaginează că ei chiar se cheltuiesc întru propășirea culturii, ceea ce e și mai
grav. Editată cu sprijinul Consiliului Local Municipal și al Primăriei Municipiului Târgoviște,
Impact este un monument de stupiditate.
Un anume Ianoș Țurcanu publică un
poem care aduce mai mult a eseu, dar, în
orice gen s-ar încadra, e aberant: Marcel
Proust a ajuns celebru/ nu pentru confesiunile
sale/ pline de meandre/ (cum scrie DEX-ul),/ ci,
în primul rând,/ pentru că a reușit să se agațe/
de un subiect intrigant:/ timpul pierdut. E clar
că dl. Țurcanu nu a deschis niciodată opera lui
Proust și nici măcar DEX (abreviere pentru
Dicționarul Explicativ al Limbii Române)
unde, evident, că romancierul francez nu are
de ce să figureze.
Un poem la fel de înfricoșător semnează
Grigore Grigore: Tu m-ai ținut la sânul Tău cel
blând/ Între secunde ca să am puteri/ Rănit
de-aș fi să fac atât cât speri/ În clipa grea în care
stau vibrând. Dar dacă ținerea la sân se făcea
„între secunde”, văzute ca un șir discontinuu
de mărgele, ce se petrecea chiar în secundele
acelea!?
Savian Mur crede că Până și insecta/ are
standardele sale,/ viermuiala omului/ fără de
hotare. Deci viermuiala omului intră în standardul insectei. Vasilica Ilie zice că tace dar,
din nefericire, nu se ține de cuvânt. (Elegie
pentru o tăcere): Tac./ O tăcere în plus sau în
minus/ e totuna,/ pentru că nu știu/ dacă tot ce
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spui/ (în cuvinte împrumutate),/ este adevărat/
și apoi,/ verba volant/ La mine,/ faptele/ sunt
literă de lege.
E greu de crezut că o singură publicație
poate aduna, între aceleași coperte, atâtea
prostii, ilogisme, atâta lipsă flagrantă de talent și de cultură. Dan Șalapa: Între mine și
noapte/ este o diferență doar de fus orar,/ ea
vine mai spre dimineață. Horea Turiac: Își lăsa a
sale plete/ Peste gâtul său de antic/ Se visa de
mic romantic/ De scria cu atâta sete! Cum e
gâtul „de antic” și ce-o fi dat pe el poetul,
înainte să-și comită capodopera? Un autor se
extaziază în fața numărului rotund al aparițiilor: Vali Nițu împreună cu revista Impact, am
ajuns la numărul 400. Ce poate fi mai frumos?
Nimic, absolut nimic… Dar când o ajunge la
nr. 500?
E de neînțeles de ce Vali Nițu, care pare
un om onorabil, se mânjește incalificabil cu
această zădărnicie. A tocat banii CJ de 400 de
ori! E un lucru urât și necinstit să faci anti-cultură pe bani. De ce trebuie acest cocoloș de
versuri impardonabile să aibă 174 de pagini?

De ce trebuie să publice poezii Daniela
Sorian: mă tem să nu rămân grea/ de păcatul
cuvintelor și să străbat drumurile prin zăpada
foilor/ umilită/ batjocorită/…/ și alungată din
carte în carte. Chiar așa. De ce? De ce să apară
Dorian Marcoci la care soarele merge invers,
dinspre Apus: Un soare cu o zestre de noblețe/
Dinspre apus aluneca mulat/ Pe-o aură portocalie/ De nori ce se stângeau mereu/ și-l îngustau într-o felie,/ Un semicerc, care-atârna cu
greu. De ce să existe măcar versuri de Elena
Volcinschi căreia sintaxa limbii române îi
este complet străină: Cearceafu-i neatins încă
de-aseară/ Chiar și podeaua veche, parcă a
obosit/ De umbletu-mi chitit, să-mi doară/ Sufletul ce am de gânduri chinuit? De ce opera și
memoria unui scriitor ca Mircea Horia Simionescu să fie murdărite de George Toma Veseliu: Straneitatea și funcția narativă a comentariului-substitut epic la Mircea Horia Simionescu și Ion Mărculescu. Cine mama naibii e
Ion Mărculescu ca să stea alături de MHS? Deși
diferiți, (Măcar atât să recunoască și G.T.V.!) Ion
Mărculescu și confratele său Mircea Horia
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Simionescu, marele prozator avangardist, corifeu al școlii prozatorilor târgovișteni, se situează
ambii pe axa unde abscisa se întretaie cu ordonata, comparația devenind productivă, în măsura în care elementele comune se bifurcă cu
(sic! cacofonia e a autorului) individualitatea
creatoare (Adrian Marino. Introducere în critica
literară). Dacă George Toma Veseliu ar fi fost
la școala elementară, ar fi știut că două axe
(abscisa și ordonata, ca și orice alte două linii,
se taie într-un punct, iar citatul din Marino e
fals). Și nu și-ar mai bate joc, simultan, de MHS
și de fondurile Consiliului Județean Dâmbovița.
E de necrezut că la Târgoviște, fostă capitală a Țării Românești, nu se pot găsi forțe intelectuale care să realizeze o revistă decentă.
Nu de 174, ci de 32 sau 40 de pagini bine simțite. Fiecare consilier care a votat finanțarea
revistei Impact (care le face urbea de râs, ca să
nu folosim alt substantiv) ar merita să primească două perechi de palme în numele
culturii române ultragiate.


Po§ta redac\iei
Schit de sudalme  Sicriul plătit în rate  respirarea concavă  Fericirea nesihastră și neopsihozele
veritabile  Curbura luminii  Ce faci când într-o femeie măritată descoperi o fecioară?
 Fă-te că nu observi  Centenar la Lucăcești  Slova noastră dragă

aDeLINa FLeVa. Poemele dvs. sunt contradictorii și derutante. Unele au un aer tradiționalist și emfatic, dar amestecă jelania de tip Goga cu pamfletul social, acesta amintind de Adrian
Păunescu. Așa este textul coseşte Doamne iarba de pe mine în
care o strofă amintește de marele ardelean dar și de Arghezi (şi
pleava mi-e deasupra Sfinte Doamne/ i-ajung pe undeva la subsuoară/ mi-s pletele murdare de păcate/ un schit sunt de sudalme
şi ocară), iar finalul de mai recentul bard și senator oltean: coseşte
Doamne iarba de pe mine/ mi-am luat sicriu şi l-am plătit în rate/
nu m-a costat prea mult am dat pe acesta/ lunar (prin respirarea
mea concavă)/ întâiul adevăr şi întâia-mi libertate. Versificația nu
e tocmai rea, deși nu e scutită de greșeli. Ideile par însă fracturate, deși nu s-ar încadra în ceea ce s-a numit „fracturism”. Iată
un text emblematic pentru acest mod de a face poezia. Un mod
trăsnit, aș spune, invitat și de titlul poemului: trăsnet cu miros de
cer si alge.
Din start se amestecă o realitate cunoscută (algele au un
miros, deosebit de neplăcut cînd putrezesc, lucru ce sensibilizează olfactiv cititorul) cu imaginarul (cerul nu știm cum miroase). Culmea este că mirosul acesta emană de la un trăsnet (cu
s, sic!). Evident, cine a simţit mirosul trăsnetului nu s-a mai întors
să ni-l comunice… Cititorul rămîne dezamparat (de la desamparado = neajutorat). Chiar prima strofă induce aceeași senzație:
că nu putem cuprinde întreaga elucubrație a textului care cotește brusc în toate direcțiile: dezbracă-mă de umbra ta reîntrupată/ în trăsnet cu miros de cer şi alge/ îmi explodează venele la
tâmple/ și nu mai simt în mine nici maluri nici catarge. Deci umbra

se materializează ca o haină ce poate fi dezbrăcată (să admitem),
dar într-una reîntrupată. Ne întrebăm, înainte de a fi haină în ce
se „întrupase”. Dar nu în haină se „reîntrupează” umbra, ci în trăsnet și anume într-unul cu mirosul menționat. E prea mult! Plus că
nici eu nu simt „în mine” maluri și catarge și nu mi se pare nimic
ieșit din comun. Metaforele aceste excesive, fără raport cu realitatea, devin foarte repede obositoare. Căci poemul continuă așa:
(eu te voi alăpta cu fericire nesihastră/ lângă altarul unui nuc cu
frunze roze/ să-ţi pară îndoielile de-acuma/ că sunt doar veritabile
neopsihoze). Alăptarea cu fericire e o metaforă posibilă, dar ce
înseamnă fericire nesihastră? Neopsihozele, în afară de faptul că
rimează cu rozele ce chichirez au? Iar finalul e ucigaș: te rog frumos să stingi şi-apoi să laşi lumina dreaptă / să nu observi că sunt
fecioară într-o femeie măritată. Curbura luminii se poate produce
în găurile negre din spațiu, dar și acolo, dacă o stingi, nu mai ai
ce curba sau îndrepta. Iar dacă se observă că o femeie măritată
e încă fecioară se pot lua, totuși, unele măsuri.
raDU BOtIȘ. Am citit recenzia dvs. la lucrarea domnului
Gelu Dragoș, care pare să fie o monografie a comunei Lucăcești,
apărută în 2018. Dar publicarea unei asemnea recenzii nu intră în
sfera activității noastre.
Tot ce putem face e să reproducem elogiul adus de dvs. colectivului de oameni deosebiţi, dăruiţi slovei noastre dragi din redacţia
revistei Izvoare Codrene, în special jurnalistului Gelu Dragoş care
duce o muncă demnă de toată aprecierea pentru ca publicaţia să
poată fi cunoscută şi în spaţiul virtual. (H.G.)
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