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Î
ntr-un interviu, acordat anul trecut, Radu-Ilarion Munteanu mă întreba hâtru
cum poate fi explicat succesul... E o temă de meditație greu de epuizat. Sigur
că trăim într-o societate marcată de necesitatea de a fi fericit iar fericirea e
ambalajul strălucitor al succesului. Reprezentat prin top-uri, vârful atins în

orice domeniu e o a doua Mecca spre care tot omul e dator să tindă și, cum spunea
cineva, cu orice mijloace, să ajungă (să fie proactiv adică, nu să pice într-o stare de
meditație a la Miorița și neapărat într-o atitudine interioară „modernă” care nu se
împiedică de morală, principii și alte astfel de arhaisme). Așa cum oricine știe, ceea
ce vedem la televizor sau citim în ziare „e adevărat” iar mass-media a modelat
profilul postdecembrist al majorității după principiul„dacă poate el și eu pot, prin
urmare totul se poate”. E incredibil cum rosturi vechi, așezate în sute de generații,
verticalitatea, buna măsură, simțul datoriei, atâtea lucruri care au modelat
împreună cu încercările de destin acest neam au dispărut aproape cu totul,
rămânând prezente acum abia în sufletul câtorva oameni învățați, a căror atitudine
și traseu de viață le reflectă, dar care, departe de a fi percepuți ca depozitari ai unor
bunuri de preț, modele, repere ale zilelor noastre, par mai degrabă proprietarii unui
dulap de curiozități. Tradiția răsăriteană, în care omul se edifica prin introspecție,
prin valorizarea celor nevăzute, profunde ale ființei umane și pe care societatea se
sprijinea, dacă putem vedea dincolo de vălul peiorativ care acoperă acest trecut
profund spre care vă invit să ne întoarcem, a fost înlocuită cu adoptarea unui alt
modus vivendi în care imediatul trebuie să livreze satisfacții baroce și cât se poate
de concrete. Că doar nu ne vom aduna comori în ceruri, nu-i așa? Această eroziune
insidioasă, care a început să maculeze ființa umană în frumusețea ei, a atins în zilele
noastre o profunzime și o întindere greu de reparat. Contorsiunile istoriei nu au
ajutat la rezistența a ceea ce se numește „România profundă”, dimpotrivă. Înțeleg
pe deplin gestul, altfel criticat, al unui artist de a nu se pleca, la propriu, în fața
publicului, la finalul spectacolului. Neformat, needucat, necultivat, rod al perioadei
comuniste și postdecembriste, publicul este, și în privința gustului artistic, cultural,
masa de manevră a televiziunilor, ziarelor, Facebook-ului, a firmelor puternice
capabile de campanii puternice, susținute și care, de obicei, urmăresc succesul de
imagine, financiar și o întreagă putere care vine de aici dar și asigurarea, banală, de
altfel, dar necesară, a traiului zilnic. Pâinea pusă pe masă e mai dulce, mai albă și mai
pufoasă pentru unii, după posibilități. Artă sau marfă? Răspunsul ar trebui să fie
simplu dar trăim într-o lume complexă care între alb și negru cuprinde o mie și una
de nuanțe de gri. Într-o lume ideală artistul ar fi artist și singura luptă ar fi cu îngerul
artei sale. Asupra sa ar veghea un Mecena, un protector, ca un înger păzitor trimis
pe pământ special pentru a-i ascunde existența altor poveri. Dar, cum spune cineva,
trăim în România. Aici nu (mai) există vocația mecenatului sau a mentoratului. Poți
spera totuși la ceva noroc dacă ești fotbalist. Și dacă ai chef să transpiri la
antrenamente, e greu și asta, e mult de alergat, e mult de dat cu piciorul în minge,
mai ușor dai cu piciorul norocului și asta e, n-a fost să fie. Agenți sau impresari au
doar sportivii și cântăreții, au început să aibă și cei din artele picturale, sculpturale,
adică domeniile în care se câștigă bani. Ca întotdeauna, scriitorii alcătuiesc o
categorie aparte. Printre cei însemnați de sus cu talent, scriitorii sunt întotdeauna
o categorie aparte. În filmul„Frăția inelului”există scena memorabilă în care Arwen,
o prințesă a elfilor, își pune pe deget Inelul puterii. Din clipa în care începe să-l

AndreA H. Hedeș

(Continuare în pagina 2)
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poarte puterea reprezentată de acesta corupe frumusețea și puritatea prințesei,
inelul este o încercare, o probă pe care nu o poate rece, o putere pe care nu o poate
stăpâni și cu care nu poate lupta. Un astfel de inel, o astfel de încercare îngăduie Cel
de Sus scriitorului. Într-o societate care nu îl mai valorizează, în care, de multe ori,
best seller-urile și scriitorii„de top”sunt făcuți cu steroizii marketing-ului, trusturilor,
intereselor de grup, cu ajutorul amicilor sau conjuncturii, ironiei sorții, din nou, tot
românu’crede că se poate și că i se cuvine. Scriitori mici sau mai mari, cred cu tărie
în talentul lor, în succesul la public, care, nu-i așa, asta visa de ani buni, să-i pice în
mâini Cartea iar după citirea ei să zacă într-o adorație perpetuă. De aici și
giumbușlucuri, de mai mult sau mai puțin bun gust, în culise sau în fața oricărei
audiențe, euforic otrăviți de aburii succesului. Ce s-ar întâmpla dacă ar ajunge să
respire, cu adevărat, aerul pur al acestuia? Nu, încă nu am ajuns, iar acele timpuri
sunt foarte îndepărtate, să trăim ziua în care creația și autorul ei să fie cântărite cu
aceeași măsură. Omul profesional, omul vocațional, respectiv produsul muncii sale,
în cazul nostru, cartea, sunt judecați schizofrenic, diferențiat, separat de omul
social. Cartea e judecată cu maximă atenție/severitate, după toate bunele reguli
ale criticii literare dar omul din spatele ei e ocultat și pare, de multe ori, că talentul
scuză sau salvează alte scăderi. E tot o consecința a unei lumi căzute dintr-o bună
stare, dintr-un sens și un rost pierdute.

Sigur că nu la o smerenie fățarnică ne referim. Talentul nu înseamnă mare lucru
dacă nu e dublat de muncă, de efort susținut iar urmărirea împlinirii lui necesită o
anduranță și o tenacitate pe care puțini le au. Vremurile artistului anonim sunt
revolute și de când semnătura creatorului a început să însemne ceva, să adune un
public, și scriitorul poate și trebuie să se bucure de realizările sale. Dar într-o lume
întoarsă pe dos, în care multe sunt așezate strâmb și false sau închipuite valori
ocupă prim-planul, valorile adevărate și creatorii de valori sunt cunoscuți și
apreciați într-un cerc tot mai restrâns, tot mai elitist.

Să fie totul pierdut? Să mai fie posibile și clipe astrale? Anul acesta, dincolo de
grozăviile cu care am fost bombardați, toate acele lucruri care macină temelia
fiecărei zile, a adus și lucruri frumoase, pe care trebuie să le „contabilizăm”: avem
un nou Președinte al Academiei Române, cel mai înalt for de știință și de cultură din
România, o personalitate despre care putem spune, ca americanii „what he
practices is what he preaches”. Cultura este susținută la cel mai înalt nivel
(Ministerul Culturii), după posibilitățile bugetare ale unei țări care nu se numără
printre cele mai bogate. Scriitorii își recâștigă spiritul de breaslă, reîncep să devină
o breaslă, în adevăratul sens al cuvântului. Poate părea că asta se întâmplă cu pași
timizi, dar s-a pornit la drum pentru încă 5 ani, s-a trasat o direcție, există programe
pentru scriitori, proiecte pentru tineri, iar validarea statului de scriitor cu acte în
regulă, ”intrarea în uniune”, este un deziderat care echivalează acum cu trecerea
unei ștachete înalte și, așa cum trebuie să fie, din fericire și spre binele tuturor, nu
ușor de atins, (de ce s-ar intra mai greu în uniuni profesionale precum cele ale
notarilor, avocaților, arhitecților, contabililor și mai ușor în cea a scriitorilor? Doar
pentru că e vorba, din nou, de bani? Chiar totul se reduce la ceea ce poate fi
numărat? Duhul suflă unde vrea, talentul nu poate fi „prins” pe un card sau în
portmoneu. O Uniune a Scriitorilor, să nu ne ferim de cuvinte, mai exclusivistă va
duce la recâștigarea unui statut (nu, nu cel atins pe vremea comunismului și care
trebuie analizat în alți termeni) care nu poate decât să fie de succes pe termen lung
nu doar pentru scriitori ci și pentru lumea în care aceștia trăiesc.

De undeva trebuie să se înceapă. S-a început acum și e foarte bine că e așa.
Pentru că există oameni care mai cred că omul sfințește locul și, fără să se întrebe
ce face țara pentru ei, fac ei ceea ce pot pentru țară și, acest lucru se răsfrânge
asupra fiecăruia, implicit asupra celui ce are curajul și puterea să facă ceva. În An
Centenar, dedesubtul vacarmului uneori orchestrat, curge determinat un curent
luminos purtător de încredere și speranță, și dacă priviți în jur, încet, se alege grâul
de neghină, încet lucrurile se așază la locurile lor.

(Urmare din pagina 1)
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S
uccesul în literatură și artă este
un zeu atât de amabil cu mu-
ritorii, încât își ia o mulțime de
chipuri numai ca să le poată

oferi zâmbetul său. E de mirare că nu
există nicio revistă care să-i poarte nu-
mele! Am avut Adevărul (literar și artistic),
avem Observatorul (cultural), am prins
Expresul (literar) și ne-am însușit Algo-
ritmul (tot literar, ca și Nordul). Dar suc-
cesul nu s-a lăsat capturat într-un nume
de pe pagina întâi. Poate pentru că o
revistă este o alcătuire colectivă pe care o
poți avea ca pe Cupa Campionilor, iar
succesul și-l dorește fiecare a-l poseda
individual și exclusiv (până la proba con-
trarie), ca pe o iubită.

Și totuși succesul se oferă fiecăruia sub
forma succesului de public, de casă, de
critică, de stimă. Încât este mai corect să
vorbim de el la plural, ca despre piticii
Albei ca Zăpada. Aceștia au individua-
litate (Sfiosul, Morocănosul etc.) dar
acționează în grup. Succesele sau, cu un
plural fericit „implementat” recent, „suc-
cesurile”, se duc țintit spre persoane și
opere diferite.

Succes se consideră atunci când auto-
rul își lansează un nou volum de versuri
sau proză la școala la care predă și câteva
colege, ba chiar câteva mame de elevi îi
oferă buchete de flori, gest deopotrivă
impresionant și oportun, autorul fiind
directorul școlii și consilier orășenesc.

Succes e și atunci când cartea este
(tra)dusă la un târg de carte și câteva sute
de ochi indiferenți o pot zări în treacăt, în
mulțimea copleșitoare a coperților colo-
rate.

Succes este prezentarea operei la un
post TV care smulge peste un procent din
audiența națională. De regulă, prezenta-
rea coincide cu o finală de tenis (trans-
misă la alt post) pe care și cei mai avizi de
carte telespectatori nu o pot scăpa.

Succes e ca un autor să ia premiul
Nobel sau premiul III la concursul „Flori de
mucigai”, organizat de primăria comunei
natale cu sprijinul revistei „După melci”. La
urma urmei, chiar o cotă de 2,5 la o casă
care face pariuri pe seama Premiului

Nobel poate fi considerată un frumos
succes.

Un autor își poate savura succesul
când e primit în Uniunea Scriitorilor. Altul
când dosarul său, legat cu șireturi de
ghete, ajunge pe masa comisiei de primire
și rezistă pe acea masă mai mult de 45 de
secunde, înainte de replica finală: „Strân-
ge-l, că-l arunc pe fereastră”. Succes e, de
ce nu?, și performanța rarității: de a avea
unul dintre puținele dosare aruncate
efectiv pe fereastră: din Sala Oglinzilor în
curtea Casei Monteoru, ce vremuri!

Da, succesul nu e o floare atât de rară
pe cât se crede. Mai degrabă e damă
bună, că nu se refuză nimănui. Oricine îl
poate avea, la nivelul pe care și-l propune
și care îl satisface. Până mai acum vreo
trei decenii era un succes pentru un scriitor
să treacă de cenzură, dar un succes
aproape echivalent să fie respins de ea.
Putea fi semnul sigur al calității sau înce-
putul unei frumoase prietenii. Dacă, din
întâmplare, vigilența paznicilor se mani-
festa cu întârziere, după tipărire, și cartea
era dată la topit, exemplarele rătăcite,
scăpate de topitoria Fahrenheit, se vin-
deau cu prețuri serioase, semn cert al
succesului.

Actorul care îl joacă pe Tezeu sau pe
Lopahin are succesul său, la fel cu ama-
torul care se încumetă, în fața unei săli
aproape pline sau aproape goale, să
recite „Somnoroase păsărele” împleticin-
du-se în bogăția consoanelor la „codrul

negru tace”. Ambii primesc aplauze și câte
un „bravo” cu accent pe ultima silabă.
Destul de des, diferența dintre ei nici nu-i
atât de mare.

Să nu ignorăm succesele mici, ele sunt
doar nuanțe ale succeselor mari!

Avantajul celor de pe margine este că
le pot ignora pe ambele. O carte poate să
fie elogiată în zeci de pagini ale celor mai
citite și citate reviste. Vor exista în mod
sigur alte reviste care o vor ignora, cu
autor cu tot, preferând să scrie despre
micile lupte cu gramatica ale altor autori
care, așa e democrația, au dreptul la
porția lor de succes, mai acrișoară, mai
trezită, dar îndulcită de nebăgarea în
seamă a rivalilor de la centru. Nu e nicio
glumă, s-a vorbit – și chiar recent – de o
„democratizare” a revistelor și editurilor,
astfel ca de succesul publicării să nu se
bucure doar elitele de meșteri ai con-
deiului ci, periodic, să se mai lase loc și
calfelor și zidarilor să-și manifeste (ne)pri-
ceperea la clădirea mănăstrilor majore.
Că fiecare are pe-acasă o nevastă demnă
de imolat.

Și - că veni vorba de miturile fonda-
toare – succesul ciobanului mai ortoman
este o realitate indiscutabilă, tocmai la fel
cu succesul obținut de ceilalți doi colegi ai
săi prin colaborarea lor strânsă. O carieră
fructuoasă în oierit e un succes. Dar cine
zice că o lovitură reușită de baltag nu
merită aprecierea publicului?

Succese, izbânzi, reușite
HoriA GârbeA
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Nicolae Breban,
laureatul Premiului Național

Ion Creangă
În zilele de 30 aprilie – 1 mai 2018, la Piatra Neamţ şi Târgul

Neamţ s-au desfăşurat manifestările prilejuite de ediţia a II-a a
Premiului Naţional pentru Proză de ficţiune„Ion Creangă”, Opera
Omnia, în organizarea Reprezentanţei Neamţ, din Filiala Iaşi a
Uniunii Scriitorilor din România, a Consiliului Judeţean Neamţ şi
a Consiliului Local Târgu Neamţ, prin Centrul de Cultură şi Arte
„Carmen Saeculare”.

Juriul condus de acad. Nicolae Manolescu, preşedintele Uni-
unii Scriitorilor din România, a avut în atenţie nominalizările
rezultate din consultarea Filialelor U.S.R., a redacţiilor revistelor
literare, a unor fundaţii culturale: Gabriela Adameşteanu, Nicolae
Breban, Radu Cosaşu, Dan Stanca, Dumitru Ţepeneag, Eugen Uri-
caru şi Varujan Vosganian. Dintre aceştia, Eugen Uricaru a
anunţat public că se recuză.

Juriul a decis acordarea Premiului Naţional pentru Proză de
ficţiune „Ion Creangă”, Opera Omnia, ediţia a II-a, pe anul 2018,
prozatorului Nicolae Breban. Festivitatea de premiere a avut loc
la Muzeul Memorial„Ion Creangă”de la Humuleşti, Târgul Neamţ,
în prezenţa unui public numeros. Totodată, a fost decernat titlul
de Cetăţean de Onoare al oraşului Târgu Neamţ laureatului
primei ediţii, acad. Dumitru Radu Popescu.

Premiile Uniunii Scriitorilor
pe anul 2017

Juriul pentru decernarea Premiilor Uniunii Scriitorilor din
România pentru anul 2017, alcătuit din: Dan Cristea (Preşedinte),
Al. Călinescu, Gabriel Dimisianu, Ioan Holban, Mircea Mihăieş,
Nicolae Oprea și Răzvan Voncu, a acordat următoarele premii:

Premiul pentru Poezie: Eugen Suciu, pentru volumul„Frica”,
Editura Tracus Arte

Premiul pentru Proză: Andrei Cornea, pentru volumul
„Lanţul de aur”, Editura Humanitas (dintre autorii nominalizați la
Premiul pentru Proză, Gabriel Chifu s-a recuzat)

Premiul pentru Dramaturgie: nu s-a acordat
Premiul pentru Critică, Eseu şi Istorie literară, Memorii, Jur-

nale: Ion Simuţ, pentru volumul„Literaturile române postbelice”,
Editura Școala Ardeleană

Premiul pentru Cartea pentru copii şi tineret: Olga Delia Ma-
teescu, pentru volumul„Basme cu O-Glinda”, Editura Tracus Arte

Premiul pentru Debut: Alexandru Done, pentru volumul
„Downshifting”, Editura Polirom

Premiul pentru Traducere din Literatura Universală: Alexan-
dra Coliban, pentru Philip Roth,„Contraviaţa”, Editura Polirom

Premiul Special: ex aequo, Niculae Gheran, pentru volumul
„Rebreniana. Studii, articole, documente”, Editura Academiei
Române; Alexandru Niculescu, pentru volumul „Creştinismul
românesc. Studii istorico-filologice”, Editura Spandugino.

Premiul Național pentru Literatură: Alex Ştefănescu
Comisia pentru Minorităţi a Uniunii Scriitorilor din România

a acordat Premiile Uniunii Scriitorilor din România – cărţi în lim-
bile minorităţilor:

- în limba maghiară: László Bogdán:„A vörös pók hálójában”
[„În plasa păianjenului roșu”], poezie, Editura Tinta;

- în limba slovacă: Dagmar Mária Anoca:„Renesančný kruh”
[„Cercul renascentist”], poezie, Editura Waldpress.

La ediția I a Premiului „Constantin Țoiu”, acordat în cadrul
Galei Premiilor Uniunii Scriitorilor din România, juriul, alcătuit
din: Nicolae Manolescu (Președinte), Varujan Vosganian, Gabriel
Chifu, Daniel Cristea-Enache, Sorin Lavric și Răzvan Voncu, l-a de-
semnat laureat pe Radu Cosașu, pentru Opera Omnia.

La Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din România a fost acor-
dat, de către inițiatorul său, Eugen Negrici, Premiul „Mircea Cio-
banu”: Floarea Ţuţuianu, pentru volumul„Corp de literă”, Editura
Brumar.

Revista NEUMA
- parteneră a Festivalului

Naţional de Literatură
„Marin Preda”

Consiliul Judeţean Teleorman şi Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, în
parteneriat cu revistele: „Luceafărul de dimineaţă”, „Proza 21”,
„Neuma”, „Argeş”, „Bucureştiul literar şi artistic”, „Litere”, „Pro
Saeculum” şi „Caligraf”, organizează Festivalul Naţional de Lite-
ratură„Marin Preda”, ediţia a XVI-a, ale cărui manifestări finale se
vor desfăşura în zilele de 11 şi 12 octombrie 2018, la Alexandria
şi la Siliştea-Gumeşti.

Festivalul îşi propune să promoveze prozatori de talent care
nu au debutat în volum. Vor fi acordate următoarele premii:

- Premiul„Marin Preda” şi Premiul Revistei
„Luceafărul de dimineaţă” (în valoare de 900 lei);

- Premiul I şi Premiul Revistei„Proza 21” (în valoare de 700 lei);
- Premiul I şi Premiul Revistei„Neuma” (în valoare de 700 lei);
- Premiul I şi Premiul Revistei„Argeş” (în valoare de 700 lei);
- Premiul al II-lea şi Premiul Revistei„Bucureştiul literar şi artistic”
(în valoare de 600 lei);

- Premiul al II-lea şi Premiul Revistei„Litere”(în valoare de 600 lei);
- Premiul al III-lea şi Premiul Revistei„Pro Saeculum”

(în valoare de 500 lei);
- Premiul a III-lea şi Premiul Revistei„Caligraf”

(în valoare de 500 lei).

Prozele scurte premiate vor fi incluse într-un volum, ce va fi
lansat în cadrul manifestărilor finale ale festivalului.

Concurenţii vor trimite 1-3 proze scurte pe suport de hârtie,
care nu pot depăși 20 pagini în total, culese cu font 12 (Normal,
Times New Roman, 1.5 Space), în câte 7 exemplare, semnate cu
un motto, acelaşi motto figurând şi pe un plic însoţitor,
conținând o fişă cu datele de identificare ale autorului: numele
şi prenumele, data şi localitatea naşterii, adresa poştală, adresa
de e-mail şi numărul de telefon mobil, precum şi un CD cu tex-
tele trimise, inscripţionat cu acelaşi motto. Lucrările pentru
concurs vor fi trimise, până la data de 20 august 2018, pe
adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Teleorman, str. Ion Creangă, nr. 52-54,
140056 – Mun. Alexandria, jud. Teleorman, cu menţiunea„pen-
tru concurs”.
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La o poetă

Își dă cu pumnii-n cap
iat-o că se ivește și din Neant din sfîrîitoarea frază
abia formulată

ne-ar putea comunica abia distanțele ei cochete
își bea tacticos cafeaua

se află foarte departe de spectatori
și nu știm dacă se teme sau speră

sau dacă cel puțin respiră

își întoarce ușor capul: un obraz tot mai scofîlcit
de la un minut la altul

o mască trasă repede ca o mănușă

și tendoanele metaforelor ei
atît de vizibile

venele mîinii ca o scriitură care-i umple trupul pîn’ la refuz

sterilă și binecuvîntată-n mediocritatea sa clarvăzătoare

pe ecranul pielii ei zbîrcite se scămoșează un Paradis
ce n-a aparținut nimănui

degetele ei roase vicioase ascund lumina
cum o monedă-n portofel

spre-a o scoate la momentul oportun

limpede ca un izvor peruca ei de plastic prăfuită
și capul ei ca un fluture cap de mort mai visează încă
de fapt crede din ce în ce mai adînc

versul ei rutinat adună fărîmiturile săruturilor

adună Răul pînă-n mijlocul unei cărți
și nici nu-l contrazice prea tare
iese-n stradă contemplă o jumătate de ceas orbirea Lumii
dar nu mai are puterea de-a se întoarce-n lumea ei celibatară
(un apartament la etaj cu zidurile lipicioase

cum farfurii nespălate)

și cere Dumnezeului nostru mecanic
(ah manetele Lui lucioase ah muchiile Lui prospere!)
o nouă cafea

o soarbe c-un suspin
pe care uită să-l mai treacă-n text.

Obiectele

Toate obiectele care
se zgîrie pe ele însele

și zgîrie apa-n care se privesc

înfoiate-n proiecte ușor cabotine
dar cu nenumărate ascuțișuri agere
cu ciocuri de vulturi și gheare
subțiri cum firul de păr

obiectele acestea care din cînd în cînd încremenesc
neștiind ce să facă

apoi se-nverșunează împotriva propriei figuri

isterice intimidate

împurpurate de sîngele dinăuntrul lor
pe care-l risipesc pe nimicuri.

Gheorghe
Grigurcu
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În lume

Pretutindeni atîtea lucruri/ființe
înșurubate-n ele însele

atît de bine-nșurubate
că nu mai rămîne
nici un spațiu liber

nici un gol cît de mic
măcar atît
cît să poată transpira
ori vărsa o lacrimă

măcar atît cît
să se poată recunoaște.

Coridă

Ce scrie oare pe cartea de vizită
pe care toreadorul o-ntinde taurului
pe care taurul o străpunge
doar cu-ascuțișul privirii
apoi deschide larg ușa
umbrei lui musculoase
ceremonios își primește oaspetele.

Început de veac

Stearpă e sănătatea cum dragostea
o furtună dichisită
o bijuterie adîncă precum o fîntînă
un ochi întors pe dos
plictiseala unui revolver care cască.

Întîlnire

Dar nu aceasta e problema
zise el și se-necă vai cu somnul de după-amiază
precum cu un bol de mîncare
și sorbi o-nghițitură de vin
și mă cercetă urmărind
cu cea mai mare atenție
pe chipul meu ostenit
propria sa trezire.

Tăcere

Acolo unde ei vorbesc nimeni nu se-ncumetă
taci și tu zgrunțuros tîrșîit sacadat
tăcerea ta însăși un sunet
taci ca și cum ai tîrî o ladă grea.

Lacrima

Am auzit lacrima ascuțindu-se furișîndu-se
tăind sforile cortului
lacrima: armă albă.

Pe Dalea, evident, l-am împuşcat cu mâna mea, la el în vilă, alaltăieri
dimineaţa, când revoluţia ăstora încă nu izbutise, iar Ceaușescu încă nu
fusese extras din CC. M-am dus pe strada Tolstoi, conform înţelegerii, am
pătruns în antreu şi l-am împuşcat de la un metru distanţă. Bătrânul mă
aştepta îmbrăcat, credea că vin să-l iau şi să-l duc la televiziune, unde tre-
buia să îşi facă apariţia după decolarea elicopterului lui Ceauşescu de pe
CC. Am tras în el şase cartuşe, l-am găurit bine de tot şi n-am plecat până
nu m-am convins că a dat colţul. Mi-am pus surdina, i-am făcut onoarea
de a trage în el cu un pistol sârbesc, Crvena Zastava, de calibrul 9, de care
avusese şi Tito în timpul războiului. L-am împuşcat în tăcere, privindu-l
drept în ochi, fără cuvinte, dar am dat un telefon pe la 11, la televiziune,
anunţând că generalul în rezervă, conducător al unui grup de rezistenţă
faţă de dictatura ceauşistă, a fost asasinat de terorişti în propria-i locuinţă,
după care am plecat spre bancă, să-mi îndeplinesc misiunea.

La drept vorbind, în lunile din urmă legătura cu Dalea mi-a fost de
mare folos. Pot spune că a fost un om providenţial pentru mine, pentru
că rămăsesem cam singur între colegii mei, între care, brusc, nu mă mai
simţeam în siguranţă. Ioşca gravita tot mai mult către cei de la Dezinfor-
mare şi ştiam deja că nu mă mai pot baza pe el pentru nimic în lume,
Teclu se baricadase în turnul de fildeş al cretinismului, iar oamenii mei –
Costa, Soare, Mândroiu – erau prea necopţi pentru a-mi fi de folos.
Colonelul era mult prea alunecos şi, cum încercaseră să-mi sugereze
Dalea şi Băleanu, era deja în gaşca lor, sau cel puţin ei sperau că este.
Aveam în continuare nevoie de un„maestru”, de cineva care să îmi con-
firme că raţionamentele pe care le făceam în cuşca mea erau corecte. Tre-
buia să ştiu mai multe, trebuia să fiu pregătit pentru orice eventualitate,
simţeam cum pământul începe să se mişte, încet-încet, sub picioarele
noastre şi, în atari condiţii, nu-mi rămânea altceva de făcut decât să mă
protejez cu orice preţ şi în orice combinaţie posibilă. Dalea avea relaţii, era
încă un om stimat şi telefonul de la Moscova mai suna din când în când
şi pentru el. Nu era cine ştie ce, mai mult aluzii vagi decât informaţii pre-
cise, totuşi suficient pentru ca un profesionist ca mine, punând cap la cap
tot ce auzea, să-şi facă o idee.

În sistemul Securităţii noastre, ca în orice serviciu secret din lume, cel
mai periculos moment este acela când au loc schimbări de orientare. Pen-
tru că, automat, unii sunt sacrificaţi. Nu neapărat cei mai pătaţi: ideea este
să se reconfigureze rapid o structură de lucru nouă, funcţională, cât mai
greu de identificat, şi să se creeze haos pentru cei de afară, haos în care
noi să ne putem camufla şi mai bine. Esenţial este să ştii să te plasezi: ori
sus de tot, să nu mai poţi fi clintit, ori jos de tot, să nu interesezi pe
nimeni, iar sacrificiul tău să nu aibă valoare. După fuga lui Pacepa, eram
prea mic pentru a atrage atenţia cuiva, însă acum, când regimul trăgea să
moară, nimerisem cum nu se poate mai rău. Prea sus pentru a putea fi
ignorat, prea jos pentru a fi temut. Discreţia mea, participarea

Un ciob de
Revoluţie

Fragment din romanul Fratele,
aflat în pregătire

răzvAn voncu
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necondiţionată şi modestă la o serie întreagă de porcării arătau
că eram ţapul ispăşitor şi momeala perfectă. Viaţa mea depindea,
în aceste condiţii, de rapiditatea cu care găseam un grup de care
să mă lipesc şi care să-mi împrumute ceva din prestigiul său. Ştiam
că riscul de a mă alipi unui asemenea grup era imens: dacă eram
deconspirat, puteam s-o păţesc groaznic şi nu m-ar mai fi apărat
nimeni. Însuşi grupul m-ar fi livrat pe tavă, ca să se salveze. Căci
nimeni nu ar mai fi recunoscut că schimbarea regimului e ine-
vitabilă şi că noi înşine, Securitatea statului, luasem hotărârea să o
provocăm şi să o dirijăm. Toţi ar fi jurat cu mâna pe inimă că sunt
un trădător care a dorit să submineze regimul, taman când acesta
îşi biruise toţi duşmanii. Însă intuiţia mea, ca şi jocul evenimentelor
în ţările din jurul nostru, în care partidele comuniste se retrăgeau,
încet-încet, de la putere, îmi spuneau clar că regimul nu va mai
rezista, de data asta, şi că pot să joc de-acum încolo pe cartea
dublei subordonări. De asemenea, calculul meu, care nu m-a tră-
dat niciodată, îmi sugera că grupul lui Dalea nu era încă suficient
de tare ca să se poată dispensa de unul ca mine. Încă nu puneau
mari condiţii, când îţi permiteau accesul, şi nici nu aveau suficientă
autoritate, pentru a te putea controla foarte bine. Mergeau şi ei
bâjbâind, ca noi toţi. Aşa că, atunci când generalul mi-a oferit,
aluziv, prietenia sa şi a grupului – prezenţa lui Băleanu avusese,
între altele, menirea de a-mi sugera că generalul nu e singur şi că
în grupul său sunt chiar oficiali ai regimului –, nu am mai stat pe
gânduri şi am apucat mâna întinsă.

Ştiam de pe atunci că, la momentul potrivit, va trebui să-l
lichidez pe general. Nu-i deloc exclus să o fi ştiut şi el. Nu-i mai
puţin adevărat că s-a purtat regeşte cu mine, iar eu i-am răsplătit
delicateţea cu foarte multă loialitate. Chiar şi pe 22, când, în semn
de recunoştinţă, l-am transformat în martir al revoluţiei ăstora.
Dacă nu-l împuşcam eu, peste câteva luni l-ar fi devorat hienele
din presă sau proprii săi colegi de conspiraţie, care, pentru a se
ridica ei, ar fi devoalat tot trecutul său din anii stalinismului. E în-
doielnic şi că americanii l-ar fi acceptat în vreo combinaţie, pentru
că serviciile secrete nu iartă şi nu uită. Aşa, va avea parte de statuie
şi de stradă cu numele său.

Acum s-a făcut dimineaţă, iar eu privesc amorţit prin lucarnă
la bulevardul care se trezeşte la viaţă şi care, remarc aproape sur-
prins, mă ignoră cu desăvârşire. La metrou, grupuri de studenţi
îi controlează pe puţinii trecători, iar în intersecţie oameni înar-
maţi opresc maşinile şi le percheziţionează. E un soare umed,
cenuşiu. Ar fi suficient să trag un glonţ şi totul s-ar da peste cap;
de ce să mint, gândul ăsta îmi face bine. Noi conducem partida,
mă îmbărbătez singur, chiar dacă bunul meu Costa a dispărut,
cafeaua s-a terminat de ieri şi mă doare iar capul, ca în tinereţe,
după o noapte agitată. Ajunge să apăs pe trăgaci şi tot tabloul
acesta cuminte pe care îl contemplu prin lucarnă îşi va schimba
configuraţia, după bunul meu plac. Dacă trag într-o funcţionară
care se pregăteşte să intre în staţia de metrou, gloata se va pre-
cipita într-acolo. Dacă o împuşc pe una dintre librăresele de la
„Mihai Eminescu”, prin vitrină, lumea se va îmbulzi spre librărie,
ca la lansarea de carte pe care o visasem şi nu o avusesem nicio-
dată. Dacă îl găuresc pe chelnerul din colţ, de la expres, peisajul
uman se va deplasa, ca o moluscă uriaşă, în cealaltă parte a
pieţei. Iar petele de sânge vor colora altfel fundalul. Destinele
unor familii întregi ar fi altele. Destinele astea stau în vârful puştii
mele. Iată concluzia exemplară, de manual, a unei vieţi de
securist.

Îmi pare foarte rău că am crezut prea mult în planul iniţial şi
i-am ratat, alaltăieri, pe amicii lui Ioşca de la „Ştefan Gheorghiu”.
Erau vreo patru, i-am văzut prin binoclu pe Secăreş şi pe Boda, pe
Severin şi pe Şandor, stăteau de vorbă cu un tip înalt şi arătau spre
Comitetul Central. Ştiam şi ce caută acolo: pe colegul lor Măgu-
reanu. Băieţii voiau o ciozvârtă din noua putere, răsplata jertfei pa-
triotice de la academia de mâncat căcat pe pâine, la care preda-
seră – democratic, cum altfel? – marxism şi istoria mişcării munci-
toreşti din România. Trebuia să-i fi împuşcat, atunci să-i fi văzut pe
unii cum ar fi strigat „Ni se fură Revoluţia!”… Cum s-ar mai fi dat
peste cap calculele noii puteri, ce scamatorii ar fi făcut, ce„unicate”
ar mai fi inventat ca să acopere posturile pe care puşca mea cu
lunetă le-ar fi vacantat definitiv… Îmi pare rău că nu am făcut-o,
iar acum e prea târziu, trenul istoriei merge cu viteza luminii. Azi
e momentul să îmi ajustez programul şi priorităţile.

În bancă tot nu e nimeni. Nici la institutul de economie, din
dreapta clădirii. Nu mă miră, grupul de la„Trocadero”e mai mult ca
sigur pe baricadele noii puteri. Ăştia din piaţă nu au de gând să
bage de seamă prezenţa mea. E clar că habar nu au de unde s-a
tras şi, în mai puţin de o zi, pare că măcelul pe care l-am făcut ieri
s-a uitat de tot. Au dispărut şi patrulele militare; de mai bine de
două ore, de când sunt treaz, nu am văzut decât civili înarmaţi.
(Cei mai mulţi dintre ei, lumpeni şi ţigani, ceea ce îmi întoarce
stomacul pe dos. Ce dobitocie, să le dai arme unor troglodiţi! Cum
o să le mai iei înapoi, după ce nu mai ai nevoie de carne de tun?
Dacă ajung AKM-urile pe mâna bandelor de ţigani din Ferentari,
pe care nici miliţia nu le mai controla deloc în ultimii ani, când, to-
tuşi, se mai putea face ordine? Când am ridicat obiecţii în faţa aces-
tui aspect al planului, mi s-a răspuns că s-au calculat toate riscurile
şi că, oricum, va fi nevoie de dezordine ani buni după revoluţie, ca
să ne putem camufla şi consolida în noile structuri de putere. Va fi
nevoie de criminalitate, ca să avem parte de bugete mari. Va fi
nevoie de corupţie, ca la adăpostul luptei împotriva ei să ne elimi-
năm adversarii, în timp ce noi înşine continuăm să ne îmbogăţim.
Continui să cred că e o tâmpenie şi că existau şi alte mijloace de a
întreţine dezordinea, mai puţin periculoase decât înarmarea ţi-
ganilor.) Aşadar, patrulele au fost retrase, semn că filmul cu îm-
puşcarea Ceauşeştilor a fost deja difuzat sau, măcar, anunţat la
televizor. Puţin cam devreme, cu două zile mai devreme decât
planul, ceea ce înseamnă că, undeva, trenul revoluţiei a început
să iasă de pe şine. Prin urmare, e cazul să fiu atent la ce se întâm-
plă, ca să pot fugi în caz că situaţia scapă de sub control.

Deodată, îl văd jos în piaţă pe Costa. Calm, bărbierit, îmbrăcat
într-un hanorac maro ponosit: totul e conform consemnului. O ia
pe Academiei, deci încearcă să ajungă la mine, aşa cum stabilisem,
prin curtea interioară de la „Trocadero”. Mi se pare de un calm
suprarealist şi nu înţeleg de ce riscă acum, în plină dimineaţă, în loc
să fi venit la timp, aseară, pe-ntuneric. Mă uit atent în urma lui, însă
nu e filat. A trecut pe stradă ca un simplu trecător, neobservat,
printre atâţia alţii ca el. Va intra, probabil, pe la cooperativa
meşteşugărească de lângă „Proletarul” şi va coborî în subsol. De
acolo, va traversa pe dedesubt curtea interioară şi va urca pe
scăriţa secretă la mine. În total, maximum un sfert de oră. Dacă în-
târzie peste un sfert de oră, trag în el fără să mă uit.

Nu se întâmplă, însă, nimic din toate astea. Costa bate în uşă
perfect regulamentar, după mai puţin de cinci minute. Îi deschid
cu mâna pe pistol, însă privirea lui calmă şi credincioasă mă li-
nişteşte. „De ce n-ai venit aseară? Mi-am făcut griji pentru tine.”
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„N-am putut, un dobitoc n-a vrut să oprească maşina la un baraj
făcut de ăştia şi au blocat tot bulevardul Republicii, n-a mai trecut
picior de om, au închis şi străduţele laterale, ca să prindă teroriştii.
N-am vrut să risc. Mai ales că treaba pare că se fâsâie. Diseară dau
la televizor filmul cu Ceauşeştii, să vadă poporul dreptatea rev-
oluţiei. Au anunţat deja execuţia şi lumea s-a mai calmat. E Crăci-
unul, doar. În două-trei zile, se linişteşte de tot chestia şi putem să
revenim la ale noastre.”„Te înşeli, Costa dragă, te înşeli. Se liniştesc
lucrurile, poate, dar noi nu mai revenim la ale noastre. Poate tu, că
eşti mai tânăr, n-ai decât trei ani în Securitate, dar eu? Crezi că mă
mai pot întoarce, când numai eu ştiu ce am făcut? Nu, nu, drumul
e închis, nu mai putem face nici un alt plan. Important e să ieşim
nevăzuţi din scenariu, după care… ne adaptăm cum putem. Crezi
că îmi place ce se întâmplă şi, mai ales, ce ştim amândoi că se va
întâmpla? Spune-mi, ce e pe afară, în afară de mirosul de sarmale?”
„Ce să fie? Confuzie totală, conform planului. Puterea a luat-o
Iliescu, însă ăilalţi au reuşit să-l strecoare în combinaţie pe băiatul
lui Valter Roman, iar Brucan şi cu ai lui or să-l proclame prim-mi-
nistru, cum s-a zis şi pe 3. Arată bine tipul şi nu e prost, iar noi, deşi
ştiţi că am informat cu privire la rolul pe care urma să-l aibă, nu
am reuşit să-l blocăm. Cineva a trădat, uşa care trebuia închisă în
Comitetul Central a rămas deschisă, iar Roman a reuşit să intre şi
să facă pe revoluţionarul. O să facă prăpăd, după cum ne-aţi spus
la şedinţă.”„Bănuiam că Roman va ajunge prim-ministru, nu e o
surpriză, ştii şi tu că ai noştri au fost instruiţi să încerce să-l
blocheze, dar să nu-l lichideze. Însă avem dosarul lui de activist de
partid, pe linie de facultate. Nu putem să-l aruncăm pe piaţă, în
vreo gazetă? S-au alocat deja banii pentru presa liberă, nu?”„S-au
alocat, rotativele duduie, însă derbedeii de şefi s-au făcut peste
noapte patroni şi nu ştiu dacă mai am curajul să mă duc la Scân-
teia (acum îi zice Adevărul) şi să-i zic lui Tinu să bage cutare articol.
Dacă mă demască? E de ajuns să strige unul că eşti securist şi te-ai
ars! Pe unii i-au împuşcat pentru mai puţin de-atât.”

Îl privesc pe Costa şi mă întreb ce crede despre mine, acum,
când nu mai sunt şeful lui direct, nu mai sunt„maestrul” lui spiri-
tual (pe linie de Securitate, desigur), nu mai sunt nici măcar„Scri-
itorul”. Cred că l-am dezamăgit tare mult pe băiatul ăsta, după ce
l-am făcut să creadă că suntem infailibili. L-am întrebat într-o
doară:„Ce crezi, Costa, ce iese din toate astea?”„Nu ştiu. Voiam să
vă întreb pe dumneavoastră de ce facem ceea ce facem. Pare că nu
mai are nici o noimă.”„Ai citit Ghepardul?”„Mărturisesc că nu.”„Ei
bine, acţiunea acestui roman e localizată în perioada unirii Italiei.
O perioadă care seamănă foarte mult cu ce trăim noi, zilele astea.
Unul dintre personaje, Tancredi, nepotul prinţului sicilian Salina,
deşi este nobil, ia parte la mişcarea garibaldistă, care se pregăteşte
să lichideze Regatul celor Două Sicilii, adică exact statul în care fa-
milia lui se bucura de atâta putere şi privilegii. Când unchiul său îl
întreabă de ce s-a făcut revoluţionar, Tancredi îi răspunde: pentru
ca totul să se schimbe, dar să rămână la fel. Exact asta facem noi,
acum. Ne asigurăm că totul se va schimba, dar va rămâne la fel.
Desigur, nu pentru toată lumea. Va rămâne la fel pentru grupul
care a avut puterea şi pe vremea lui Ceauşescu şi o va avea şi
mâine, în democraţie. Mă refer, desigur, la puterea reală, nu la mof-
turile publice: funcţii, onoruri, apariţii la televizor.”„Cine sunt aceşti
oameni? Noi de ce nu îi cunoaştem?” „Sunt cei pe care nu-i
vedeam, deşi simţeam că există: băieţii care lucrau la CEPECA, la In-
formaţiile Externe, la «Ştefan Gheorghiu», în întreprinderile de
comerţ exterior, la gospodăriile de partid… Oameni fără ideolo-

gie, dar care ştiu să se orienteze. Tu crezi că ăia din Bacău au făcut
revoluţie pentru ca strungarul Vasile să o ducă de-acum încolo ca
împăratul? Crezi că în Occident o duce ca împăratul strungarul
Vasile? Ăştia au făcut revoluţia, cu ajutorul nostru, ca să nu o facă
poporul de capul lui şi să se ducă de râpă totul. Puterea lor, privi-
legiile lor, dar şi statul.”„Şi noi de ce ne-am băgat în chestia asta?”
„Pentru că unii dintre noi – îi ştii şi tu – nu mai suportau să meargă
în Dacie, când ei aveau bani de Mercedes. Nu mai suportau să se
îmbrace la Prestarea, când conturile lor de afară le permiteau să-şi
cumpere oricând un costum Armani. Pentru că unora le place
mereu să fie în frunte. În umbră, însă în frunte. Iar noi am fost oa-
meni din sistem, nu ne puteam da la o parte, pentru că ar fi trecut
cu tancul peste noi.”„Şi dumneavoastră de ce mai staţi aici? De ce
nu sunteţi printre ei, că e nevoie şi de un om ca dumneavoastră?”
„Te înşeli, Costa dragă. Nu e nevoie de mine. Tocmai de unul ca
mine nu e nevoie, în nici un regim. Dacă am pus întrebări pe vre-
mea ruşilor, o să pun şi pe vremea americanilor. Crezi că îi convine
cuiva care are puterea să răspundă la întrebări, să fie obligat să re-
specte regulile, să dea ceva celorlalţi, după ce a pus mâna pe prăji-
tură? Nu-mi amintesc să te fi învăţat să fii naiv.”

Costa tăcea, cu privirea în podea. Ce să-i spun? Că îmi jucam
rolul meu, scris de mine însumi, în interiorul rolului pe care îl ac-
ceptasem în plan? De ce să-l aburesc şi pe el, cum i-am aburit pe
toţi ceilalţi, până acum?

L-am privit şi i-am spus calm:„Nu mai veni aici. Va fi rândul lui
Soare, mâine, apoi al lui Mândroiu, poimâine. După care uitaţi de
mine. Uitaţi că m-aţi cunoscut, dacă vreţi să nu aveţi probleme şi
să vă găsiţi un loc călduţ. Mai târziu, peste nişte ani, puteţi să vor-
biţi şi să puneţi totul în cârca mea, nu îmi mai datoraţi nimic. Dar
am nevoie de câţiva ani de tăcere.”

Elevul meu tăcea, gârbovit şi frământat de nelinişti pe care nu
le putea transforma în întrebări. Nu-i venea să plece şi, mai ales,
nu-i venea să mă abandoneze. Nu-i convenea deloc ce auzea, nu
se potrivea cu sistemul lui de gândire. Sper că teama nu-l va
împinge să facă prostii, să se auto-demaşte ca să se „elibereze”,
cum fac câteodată cretinii sau oamenii prea slabi de înger. Dar
Costa nu era nici cretin, nici slab de înger, era doar un tânăr care
ţinea la mine şi la ce făcusem împreună, cu convingerea că servim
binele. Acum, binele era rău şi invers. E greu să te adaptezi, dacă
nu eşti o lichea de profesie.

A descărcat proviziile, a scos dintr-o punguţă cafeaua şi dintr-
un buzunar al hanoracului – Doamne, ce bun profesor am fost! –
o folie cu algocalmine.„Sper că nu vă supăraţi că mi-am permis să
vă aduc nişte pastile, în caz că vă doare capul. Fiţi fără grijă, sunt
de la mine de acasă. De altfel, farmaciile nici nu s-au deschis încă,
văd că oamenilor le place revoluţia, nu mai vrea nimeni să
muncească.”

Mi-am permis, în onoarea algocalminelor, un moment de efu-
ziune şi l-am strâns în braţe. Capul mă durea şi el îmi adusese sal-
varea, nu se putea să fac pe inabordabilul cu băiatul ăsta bun,
căruia, nu ştiu de ce, nu-i prevedeam un viitor strălucit în demo-
craţie, în ciuda inteligenţei sale remarcabile şi a unei onestităţi fără
cusur. Sau poate tocmai de-aia… Dacă Dincă Gogoşarul şi Dan Iosif
au devenit miturile noii Românii – aşa au decis băieţii de la Dezin-
formare, atât i-a dus mintea! –, bietul meu Costa nu avea prea multe
şanse. Sau poate se va face negustor şi nu va mai avea de-a face cu
politica în viaţa lui. În clipa aceea, mi-aş fi dorit să îi pot spune să se
lase de meserie, însă cred că nu ar fi rezistat acestui sfat. L-am lăsat
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să îşi vadă de viaţa lui, cum credea el de cuviinţă, i-am dat con-
semnul pentru Soare şi i-am făcut vânt pe uşiţă.

Mi-am făcut imediat o cafea la reşoul improvizat şi am luat
două algocalmine, sperând, ca în noaptea de revelion, că îşi vor
face repede efectul.

*

Aşadar, pe Ceauşescu l-au împuşcat sau se pregătesc să o facă.
Au anunţat deja filmul la televizor, nu mai pot da înapoi. Asta
înseamnă că s-au primit toate garanţiile externe, iar ungurii sunt
ţinuţi în lesă. De americani, de ruşi, e mai puţin important acum.
Noua putere are un moment de respiro, nu vor fi mari tulburări în
Transilvania, deci se vor concentra asupra organizării noilor struc-
turi. Din acest punct de vedere, sunt mulţumit. Înseamnă că am
câştigat bătălia cu sârbii, care voiau să mute planul dezmembrării
de la ei, la noi.

Însă mă îngrijorează reapariţia echipei lui Brucan, înseamnă că
foştii stalinişti s-au regrupat rapid şi gravitează pofticios în jurul
caşcavalului puterii, aşteptând să-şi primească şi ei, ca şi băieţii de
la„Ştefan Gheorghiu”, răsplata„jertfei patriotice”.

N-am înţeles niciodată această mărinimie a lui Ceauşescu, care
nu i-a lichidat pe autorii dezastrului din anii ’50. Într-una din
puţinele mele convorbiri cu el, i-am şi spus, de altfel, că eu i-aş fi
terminat pe derbedeii ăştia imediat ce aş fi luat puterea. Ceauşescu
mi-a răspuns că în politică trebuie să ştii să elimini prin promovare,
nu cu pistolul, şi că nu trebuie puse toate ouăle într-un singur
paner. Era replica lui Antonescu, când Eugen Cristescu l-a informat
că Maniu şi Brătianu poartă negocieri separate cu Aliaţii. I-am atras
imediat atenţia că, bazându-se pe acest principiu, Antonescu a
sfârşit în faţa unui pluton de execuţie şi că acest al doilea paner, în
care stătea soarta ţării, într-un alt context geopolitic, nu era nici-
decum unul sigur, întrucât bătrânii edecari stalinişti numai la
soarta României nu se gândesc. Ceauşescu a ridicat din umeri şi a
redevenit rigid, ca întotdeauna când nu îi convenea ceva. Mi-a
replicat că nu se pune problema să se apeleze vreodată la ei, po-
ziţia lui e mai bună ca oricând şi că eventualitatea era doar teore-
tică. I-am fost recunoscător că nu a dus mai departe discuţia, înspre
o analiză a motivelor pentru care eu îi sugeram să se gândească la
o alternativă. M-am întrebat mereu de ce m-a iertat, însă nu am
găsit niciodată un răspuns la această nedumerire. Revoluţia ăstora,
din păcate pentru el, a dovedit că s-a înşelat, iar cadavrul lui îmi dă
dreptate mie, nu logicii sale politice. Machiavelli l-a învins încă
odată pe Rousseau.

Deocamdată nu am nimic de făcut, mă mişc de colo-acolo, de
la o lucarnă la alta. În piaţă e linişte, nu s-au adunat grupuri, şi e un
soare care face imposibilă orice diversiune. Dacă m-aş apuca din
nou să trag, ar fi sinucidere curată. Mi-e frică şi să deschid geamul,
strălucirea razelor soarelui ar putea să mă dea de gol şi vreun băiat
isteţ, din piaţă, ar fi capabil să se întrebe de ce este activitate în
podul Băncii Comerciale, care este oficial închisă. Nu pot decât să
contemplu viaţa care îşi reintră în matcă şi vremea frumoasă,
neverosimilă pentru Crăciun. Îmi verific inutil armamentul şi mai
iau o gură de cafea. Durerea de cap dă semne că trece.

Ciudat, îmi revin în minte (şi mă tulbură, de ce să nu recunosc?)
imagini ale apartamentului din Piaţa Spaniei, în care nu mă voi mai
întoarce niciodată. Parchetul de stejar frumos lustruit, lampadarul
din sufragerie, cu lumina lui gălbuie, parcă vătuită. Sfeşnicele de pe

consola şemineului, tabloul „cu luna transpirată”, cum spunea
Mara, al lui Lae Drăguşin, şi fotografia lui Marin Preda, mare, alb-
negru, din bibliotecă. Rafturile lungi cu cărţi, perfect ordonate, şi
fotoliile adânci, de piele, în nişa în care-mi instalasem biroul. Co-
vorul persan, cadou de la oamenii şahului, din prima mea misiune
în străinătate. Măsuţa indiană de cafea, scrumiera mea de trabuc
şi bricheta masivă, de argint, de lângă, adusă de tata din Africa.
Cioburile unui trecut sfărâmat, mort.

Aş fi putut fi un altul? Am ales greşit în viaţă? De ce nu am de-
venit, totuşi, scriitor? Acum aş fi putut publica în libertate, m-aş fi
putut lăuda cu cărţile mele de sertar, cu demnitatea mea, cu
parabolele în care atrăgeam atenţia asupra nedreptăţilor regimu-
lui comunist. Am ales, însă, subteranele puterii, existenţa de
şobolan inteligent şi, în cele din urmă, crima. Am ales să fac cu totul
alte lucruri decât acelea pe care le-aş fi scris. La biroul elegant de
acasă nu s-a scris niciodată altceva decât rapoarte.

Când Securitatea mi-a făcut oferta de a intra în rândurile ei,
m-am sfătuit cu profesorul meu de română din liceu, omul căruia
îi datorez, de fapt, totul. În orice caz, fundamentele culturii mele li-
terare. M-am dus până la Câmpulung, am intrat în holul fostului
meu liceu, la„Dinicu Golescu”, şi l-am aşteptat să iasă de la ore. Apoi
am făcut împreună câţiva paşi prin centru, pe„Bulevardul Pardon”.
I-am descris discuţia cu ofiţerul de cadre care venise să mă re-
cruteze. Profesorul s-a oprit – eram în faţa fostei mănăstiri catolice,
în care este întormântat cavalerul cruciat Fleur de Lys – şi m-a privit
în ochi. Mi-a spus că a sperat tot timpul că eu îl voi depăşi şi că voi
împlini destinul critic care lui, în acest oraş de provincie, i-a fost re-
fuzat, dar că eu sunt cel care trebuie să aleagă.„Dacă vrei să dispui
toată viaţa de dreptul de a pune pistolul pe masă, Securitatea e,
evident, singura soluţie. Şi recunosc că uneori mă mănâncă şi pe
mine palma după un pistol, dar nu îl am. Dacă simţi că nu mai re-
zişti să stai încolonat, atunci trebuie să alegi să fii tu cel care dă or-
dinele. Nu uita, totuşi, că asta înseamnă şi să execuţi, la rândul tău,
tot felul de ordine. Orice vei alege, sunt de partea ta. Dar aş prefera
să refuzi. Sper că ai lăsat o marjă de manevră. Dacă le-ai promis
deja, nu mai poţi da înapoi, ar însemna să te îngropi singur. Dacă
nu, trage de timp şi încearcă să obţii de la ei cât mai multe. Nu mai
e ca în anii ’50, au nevoie de oameni foarte bine pregătiţi şi, dacă
te-au căutat, înseamnă că au nevoie de tine.”

I-am răspuns profesorului că nu mă grăbisem să accept, tocmai
spre a sta de vorbă cu el. Din păcate, însă, dacă refuzam, perspec-
tiva era tot o îngropare într-un oraş de provincie, poate doar unul
ceva mai mare decât Câmpulung. La facultate totul este blocat, ca
şi la reviste şi edituri, iar a intra în jungla pre-universitarului bu-
cureştean, pe lângă că presupunea mari eforturi, pile şi plocoane
grase, ar fi fost curată sinucidere. Şi, oricum, nu astea erau criteriile
care mi-ar fi guvernat alegerea.

Era soare şi atunci, iar pe „Bulevardul Pardon” nu era nimeni,
lumea era la serviciu, cafenelele şi magazinele rămâneau deschise
doar pentru cei câţiva pensionari care le colindau zilnic, în virtutea
obişnuinţei. Era o scenă care cobora, parcă, din proza începutului
de secol, din Bassarabescu şi Brătescu-Voineşti. Lipsea doar sluga
de cofetărie, care să anunţe că s-a adus îngheţată de vanilie la
bufet. Părea neverosimil să aleg atunci, acolo, şi totuşi am făcut-o.

Iar acum, aici, în podul ăsta sordid, trăiesc ultimele consecinţe
ale acestei alegeri. Noroc că sunt antrenat să nu mă gândesc prea
mult la trecut. Să privesc numai şi numai prezentul. În faţă, ca pe
un duşman pe care pot şi trebuie să îl dobor. ���
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Keep calm

Pe treptele unei străzi înguste şi pustii
stau doi tineri îmbrăţişaţi
S-au aşezat sus privind în vale
izolaţi chiar şi de curiozitatea
unor alergători singulari
cum sunt eu
De după colţ apare o persoană
pe care o cunosc
dar nu ne recunoaştem
lăsând să continue acalmia serii

Tu ai zis că nu vei pleca
sau poate eu am rămas
Azi am făcut jogging îmbrăcat pentru prima dată
în tricoul tău
pe care e scris
keep calm and love moldova

Piramide

Pisica mea egipteană
e la ţară în casa mea de vacanţă
Are grijă de ea câinele Faraon
Toamna târziu le este greu şi lor
fiindcă frunzele căzute
acoperă maidanele mirosurile perspectivele

Când mă vor exila
pentru vederile mele periculoase
mă voi întoarce la prietenii mei adevăraţi

Acum le trimit poze
cu mine pe baricade
în tranşee
pe prima linie
Vom construi împreună un regat
mai bun mai mare
cu piramide-zigurat mai înalte

Pe bicicletă

Mă gândeam să urc pe bicicletă
În faţă mergea o fată
cu bicicleta alături
Locul îmi era vag cunoscut
Dacă m-aş fi îndreptat într-acolo unde merge ea
aş fi ajuns bineînţeles la gara din
oraşul detestat până şi în vis
Am trecut însă cu viteză pe lângă fată
apoi pe sub nişte pomi pitici şi rămuroşi
Era ca în una din acele nopţi de iarnă din sat
luminată de becurile chioare de la pari
Din peisajul care mi se deschidea înainte
am recunoscut doar valea
Ştiam din realitate că are frână
dar acum bicicleta nu s-a mai oprit

Dispozitivul

Uneori se deschide portiţa
şi apare de după cortină câte o imagine
de exemplu mama ta foarte tânără

De ce a apărut
te întrebi
chiar dacă imaginea nu a fost ştearsă
niciodată din memorie

Mai e cineva acolo?
Mai sunteţi acolo?
Hello mates!
E replica dintr-un film
rămasă singură
în dispozitiv

Contact

Îl văd pe tata
cum se întorcea de la biserică
sprijinit în cârjă
Nu-mi venea să cred
că ajunsese să umble în băţ
tot aşa cum nu îmi venea să cred
că va sosi o zi şi mai tristă

Îşi punea frumos hainele în dulap
sau şi le aranja pe speteaza scaunului
până în următoarea duminică

Azi e duminică
A murit ultimul lui coleg de clasă
Era tare
Mama îmi spune că
la ultimul miting din sat
a luat cuvântul
şi a vorbit de rău despre români
probabil în contextul
unei repetate restauraţii
E ca şi cum a menit despre sine

Mama zice
că ar fi fost bine
dacă şi tata ar mai fi trăit trei ani
Dar s-au scurs şi aceşti trei ani

Unii oameni nu dispar pur şi simplu
nu au cum să dispară
ci trebuie doar să îi găseşti
aşa cum în filmul Contact
Ellie îşi revede tatăl
păşind pe o planetă de pământ şi apă
în alt film care nu s-a înregistrat

���

Grigore
Chiper
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„Ochi luminoşi, ca două minuni” ar fi avut, se pare,
Andreiu Baron de Şaguna (1809-1873) în imaginea reprodusă
de G. Călinescu în Istoria literaturii române... şi evocat de
către Blaga într-o conferinţă, până în 1988 manuscrisă,
prelegere ţinută mai întâi la Universitatea din Sibiu în 1942 şi
apoi în primăvara lui 1944 la invitaţia „Cercului Juridic Tran-
silvan” din Braşov în „ciclul închinat energiilor neamului
nostru”, probabil şi ca o reacţie indirectă la anexarea
Ardealului de Nord.1 Mărturisirea, reiterată şi în
1949, că îl „preocupă de cîtva timp planul unei
cărţi închinată tradiţiei spirituale a Ardealului”
fusese anticipată de o altă conferinţă, Şcoala
Ardeleană-latinistă2 şi apoi, aflat sub tirul
„obligaţiilor de serviciu” după epurarea din
Universitatea clujeană, de Gândirea româ-
nească în Transilvania în secolul al XVIII-lea
(1950). Vitregia istoriei nu i-a permis totuşi dorita
„carte care va încerca să ridice pe planul
conştiinţei generale această tradiţie, s-o pună
în relief, s-o întărească” şi asta, cum îşi
începe alocuţiunea despre Andrei Şa-
guna, „pentru ca trecutul istoric să nu
rămână mort, ci să devină ceea ce el
este hotărât să devină: forţă vie a
veşnicului prezent”. Or, în bio-
grafia acelui „om foarte bătrân,
cu o barbă mare” asociată – în
amintirea copilului – cu„Dum-
nezeu-tatăl” de pe „prapurii
bisericii” conferenţiarul de la
Braşov evocă, restituie pe
„cele 21 de pagini scrise cu
creionul”, un segment din
istoria dramatică a secolului al
XIX-lea transilvan ce se continua
şi după 1848, cînd„ortodoxia din
Ardeal şi poporul ei nu mai puteau

fi salvaţi prin propriile lor puteri” datorită triplei iobăgii:
politică, economică şi „iobăgia bisericească faţă de Sârbi”.
Născut într-o familie de macedoneni originari din Grabova
/Moscopole la Miszkolz, în Ungaria, viitorul prelat – „des-
cendent al Pindului, trimis de soartă ca un ajutor venit de sus
în tabăra ardelenilor”3 - a trecut prin gimnaziul catolic de

călugări piarişti din Pesta (1812), a urmat cursurile de
Drept şi Filosofie la Buda (1826-1829), apoi Teologia

la Vârşeţ (1834), an în care se călugăreşte ; este
numit diacon apoi, în 1842, trimis de la Karlo-

witz ca vicar al episcopiei române de la
Sibiu stârnind aici mirare deoarece

„trăda, prin româneasca ce o vor-
bea, cu un accent străin, cu

întorsături de frază cam anapoda,
cu cuvinte uneori cam arhaice, că nu

crescuse într-un mediu prea românesc”.
Omul, „după vorbă şi hârtii venea de la
Karlowitz, dar după puterea privirilor

venea fără-ndoială dintr-un basm”, ne
spune Blaga personalizând astfel un
veritabil„miracol”aşezat„sub semnul
soarelui”. Inzestrat cu o „magnifică

siguranţă” şi „zidar fără pereche”
diplomatul şi prelatul se aşează,

în 1848 la Turda, În „scaunul
vlădicesc de la Sibiu” şi apoi,
cu încuviinţarea tânărului
împărat Franz Iosif, devine
primatul Mitropoliei ortodoxe

a Transilvaniei – prima din
întreg spaţiul ortodox în care

laicii aveau un rol conducător în
conducerea sinodală a Bisericii şi

prin care îşi proclamau autonomia
faţă de Stat4. Dincolo de proiecţia

aproape legendară – „avea ceva de

REPERE CULTURALE TRANSILVANE

MirceA MutHu

„Ochi luminoşi,
ca două minuni”
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statuie vie, ieşită parcă de sub dalta un sculptor ca Mestrovici”
– Blaga insistă, în discursul său, pe a c t i v i s m u l lui Şaguna,
al cărui orizont „se desena pe două planuri: de o parte acest
orizont avea ceva ecumenic, de altă parte ceva imperial”.
Evocarea autorului este în bună măsură encomiastică şi cu
accentul pus pe „naţionalismul cu reflexe biblice şi creştin-
ortodoxe”al prelatului în calitate de, cum se subliniază, ”trimis
apostolic la poporul său”. Inţelegerea naţiunii ca „o unitate
superioară” (de unde necesitatea traducerii, o singură dată, a
Bibliei) în opoziţie cu concepţiile liberale despre naţiune din
1789 şi 1848 l-a condus pe Şaguna la ideea că„ortodoxia, una
în esenţă, nu poate să fie uniformă în modurile ei şi că Naţio-
nalitatea este modul predestinat de manifestare a ortodoxiei”,
ceea ceeea ce şi motivează confruntarea de cîteva decenii cu
Iosif Rajacici pentru scoaterea, până la urmă, a Bisericii
ortodoxe din Transilvania de sub jurisdicţia celei sârbe din
Karlowitz5. Faptul, pe de altă parte, că „în împrejurările de
atunci, poporul românesc din Ardeal nu putea să-şi cucerească
drepturile la care năzuia decât în cadrul imperiului” explică
demersurile sale iterative, prioritar diplomatice la Curtea
vieneză. Cele două orizonturi - ecumenic şi „imperial” – con-
verg în circumscrierea, prin comparaţie, a conştiinţei naţionale
în viziunea lui Şaguna în liniile de gravură sui-generis trasate
de Blaga :

„La românii ardeleni conştiinţa naţională era mai mult
instinctivă, mai puţin lămurită, dar în acelaşi timp un dat
originar, mai nealterat, mai neâncadrat decît la Şaguna.
Această conştiinţă naţională mai nativă, proprie ardelenilor,
putea să dea şi a dat în adevăr istoriei noastre eroi, viteji
ireductibili şi de un destin tragic, ca Avram Iancu. Conştiinţa
naţională mai complexă, mai lucidă propriu spiritului lui
Şaguna putea să dea istoriei noastre un mare realizator şi un
mare înţelept. N-aşi vrea deloc să pun în cumpînă pe eroi şi pe
înţelepţi, căci nu există în istoria unui neam nici o fază şi mai
ales nici o fază critică, în care să nu fie nevoie deopotrivă atât
de viteji, cât şi de înţelepţi”.

Petiţiile nenumărate, audienţele la Impărat, polemicile
susţinute în „Telegraful român” – publicaţie creată de el - cu
latiniştii şi italienizanţii epocii, fiind şi „unul din părinţii
asociaţiunii pentru literatură şi cultură/ ASTRA/, de ale cărei
probleme ardea lăuntric”Mitropolitul Andrei Şaguna, constată

evocatorul său, „n –a trăit pentru a gândi, nici nu a gândit
pentru a gîndi : el obişnuia să gândească numai în vederea
acţiunei”. In cele 10 postulate formulate „în vederea aşezării
împărăţiei pe noi temeiuri constituţionale”(1860), precum şi
în recunoaşterea autonomiei Ardealului în cadrul Imperiului
(1865) Şaguna, loial faţă de Curtea de la Viena, a fost unul
dintre actorii principali. „Dar – ne aminteşte Blaga – abia
născut, acest triumf, pipăit cu mâinile mirate, s-a destrămat”
pentru că,„încolţită şi ea din mai multe părţi, /Viena/ a găsit
oportun să se împace cu Ungurii”. In consecinţă, încoronarea
Impăratului şi ca rege al Ungariei re-confirmă Dualismul
austro-ungar (1867), astfel că„jertfa împăcării a fost poporul
românesc din Ardeal”, mai mult, „cu o singură trăsătură de
condei poporul românesc fusese azvârlit din nou cu un secol
înapoi.”Nu e de mirare că scriitorul de astă dată ne sugerează
amărăciunea cumplită a lui Şaguna, adept al loialităţii, prin
compararea acestuia cu Sisif, „personaj al mitologiei antice
care fusese condamnat să ridice în iad bolovanul până în
vârful dealului, de unde bolovanul se rostogolea iarăşi la vale”.
Istoria acestei epoci dramatice, în care se inserează şi ultimii
ani de viaţă ai prelatului, consemnează opoziţia diversificată a
intelectualităţii romîne transilvănene la starea de fapt. Retra-
gerea,forţată, a lui Şaguna de la preşedenţia Astrei, disputele
dintre pasiviştii (George Bariţiu, Ioan Raţiu ş.a.) care pledau
pentru non-cooperarea în procesul alegerilor din Parlamentul
maghiar şi activiştii (Ioan Cavaler de Puşcariu, Iosif Hossu ş.a.)
care atenţionau în schimb asupra pericolelor inerente pe care
le implica pasivismul au dus la„paralizarea totală vieţii politice
in anii şaptezeci”6. Andrei Şaguna n-a mai apucat să vadă
fondarea, în 1881, a Partidului Naţional Român urmând
aceeaşi linie a pasivismului contestat de Octavian Goga et alii
şi la care s-a renunţat în 1905, după procesul memorandiştilor.
Din 1873 se odihneşte în micul mausoleu flancat de doi lei în
cimitirul Răşinarilor din care au plecat Goga şi Cioran.7 In
prelegerea lui Lucian Blaga aromânul este înveşmântat în
„haina duminecală”a unei acolade :„M-am străduit să surprind,
în bătăile de lumină ale veacului, profilul spiritual al acestui
arhiereu, care a venit în Ardeal datorită unei armonii
prestabilite a destinelor omeneşti, şi acum la sfârşit nu găsesc
alte cuvinte mai potrivite, decât acestea : el afost întruparea
Duminecei pentru noi”.

1Intitulată Andrei Şaguna conferinţa citită în 29 martie 1944 la Braşov a fost copiată şi publicată („menţinând neschimbate chiar şi
particularităţile ortografice ale autorului”) cu adnotările filologului şi bibliografui Mircea Cenuşă în revista„Steaua”, 1988, nr.10 (oct.), p.
26 – 28 (pe două coloane). Ulterior, paragraful de început al conferinţei a fost reprodus de Ion Bălu în Viaţa lui Lucian Blaga, Ed. Libra,
Bucureşti, vol.II, p.307.

2 Publicată de Lucian Blaga în « Vremea », 1943, nr. 726 (28 nov.) şi reimprimată în Lucian Blaga, Isvoade, ed. îngrijită de Dorli Blaga
şi Petre Nicolau, Prefaţă de George Gană, Ed. Minerva, 1972, p.169-182.

3 Octavian Goga, La groapa lui Şaguna în Idem, Precursorii (1930), ed. de Ion Dodu Bălan, Minerva, Bucureşti, 1989, p. 73. Tot aici:
la Adunarea de pe Câmpia LIbertăţii la Blaj « figura lui venerabilă asemănătoare imaginii lui Andrei Hoffer, eroul tirolez din pânzele
celebre ale lui Defregger, domina miile de ţărani ».

4 Blaga aminteşte de„excelenta monografie a profesorului Ioan Lupaş”(Mitropolitul Andreiu Şaguna. Monografie istorică, Tiparul
Tipografiei Arhidiecezană, Sibiu, 1911.) Sunt de consemnat şi Nicolae Popea, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andreiu Baron de Şaguna,
Sibiu, 1900, de asemenea Mihai Sofronie, Mitropolitul Andrei Şaguna şi Asociaţiunea Transilvania, Ed. Fundaţiei Andrei Şaguna,
Sibiu, 2001.

5 Cf. supra (cap. Continuităţi şi polarizări), nota. 20
6 Keith Hitchins, Românii din Transilvania şi Ausgleichul. 1865-1869 în Idem, Conştiinţă naţională şi acţiune poltică la românii

din Transilvania (1700 – 1868), ed. cit.,p. 246.
7 Octavian Goga, op.cit. p.75 :„...Şi-a ales lăcaş de odihnă într-un sat de ţărani la poală de codru verde, la Răşinari, în coasta graniţei

ce trebuia să cadă, într-o atmosferă rustică de românism pur, în mijlocul crucilor de lemn ale acestor ciobani de la munte care semnificau
mai limpede trăinicia rasei şi pecetea de eternitate a năzuinţelor noastre”.
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„Mi-aș dori un spaţiu
în care să pot

să mă joc, arătînd
ce-am învăţat“

Radu Gheorghe:

Radu Gheorghe s-a născut în anul 1951 la Tulcea. A studiat 12 ani vioara. A absolvit Institutul de artă teatrală și
cinematografică din București, în 1975, la clasa prof. Sanda Manu. A jucat la Teatru Bulandra, Teatrul Țăndărică, Teatrul Mic,
Teatrul Odeon, Teatrul C. Tănase etc., în numeroase filme și showuri TV. A fost angajat ca actor al Teatrului Național București,
în perioada 1977-1987. După Revoluție, a emigrat în SUA de unde a revenit după cîțiva ani. Și-a continuat apoi cariera în
teatru, ca muzician și actor independent. Radu Gheorghe este tipul uman al mobilității intelectuale, al inteligenței vii și mai ales
al unui stupefiant talent. Muzica, arta actorului, arta plastică și literatura constituie pentru el domenii în care se simte la fel de
confortabil și în care își exprimă o imensă libertate interioară asociată unei depline responsabilități profesionale. (H.G.)

Maestre Radu Gheorghe, vă mulţumesc pentru că aţi ac-
ceptat să acordaţi acest interviu pentru citititorii revistei
Neuma. Prima întrebare este dacă sînteţi mai mult muzi-
cian, mai mult actor sau regizor și care a fost ordinea
acestor profesii în viaţa dumneavoastră?

Vă mulțumesc pentru invitație. Sînt fericit să fac cunoscute
cîteva din„tainele”existenței mele ca artist dedicat artei sale. Mă
consider un actor special. Din fericire, fiecare actor e special și
diferit. Nicio carieră nu se suprapune cu alta, e loc pentru toți. În
ordinea educației mele, primordială e muzica. Am început clasa
întîi studiind imposibilul și incompatibilul cu copilăria instru-
ment: vioara.

De ce e incompatibil cu copilăria?
Pentru că la vîrsta aceea și pentru energia mea, ca a oricărui

copil de 7 ani, un instrument atît de fin și la propriu, format de
fapt din două instrumente: arcușul și vioara, avea de suferit. Am
rupt un arcuș, vioara s-a ciobit și ea. Urmează apoi studiul în-
delungat, ore întregi de note și game. Apoi vin alte etape de
studiu pentru a păstra forma tehnică, zi de zi, ca un muncitor,
opt ore pe zi. Un instrument ca vioara, care nu are notele acor-
date în prealabil, precum pianul, cere un auz special, fin și un
efort deosebit.

Sînteţi notist sau (și) improvizator?
Fără discuție, notist. Începînd cu clasa întîi, m-am pregătit

pentru Conservator. Asta nu înseamnă că nu improvizez. Im-
provizația este în natura mea. Asta m-a atras și mai exact m-a
împins către teatru. Balansul s-a echilibrat atunci cînd am fost

inoculat cu microbul teatrului. Asta s-a întîmplat în liceu. Profe-
soara de limba română m-a luat într-o piesă...

Ce piesă?
„Înșir-te, mărgărite”. Acolo am constatat că îmi place să mă

expun publicului ca actor și că publicul recepționează semnalul
meu. Energia pe care încerc s-o transmit. Joncțiunea între mu-
zică și teatru s-a făcut curînd. Cînd am absolvit liceul și am avut
de ales între muzică și teatru, am ales să dau întîi la teatru,
zicîndu-mi că, dacă voi intra, o să pot îmbina teatrul cu muzica.
Și nu invers. Așa că am ales varianta asta și, spre norocul meu și
ghinionul dumneavoastră, am reușit din prima!

Care a fost primul rol și cînd aţi combinat prima dată
muzica și actoria pe scenă?

Primul rol a fost Spiridon din„O noapte frurtunoasă”de Cara-
giale. Spectacolul a fost pus de Teaturul Popular din Tulcea,
orașul meu natal și are o poveste, ca toate spectacolele. În spec-
tacol am fost adus de un văr de-al meu care făcea parte din
trupa de amatori a teatrului popular, trupă a Casei de Cultură a
Sindicatelor, sună interesant acum. Toți actorii erau amatori.
Vărul meu m-a adus, spunînd că am energie și că sînt comic, asta
însemna că făceam glume și îmi plăcea să se rîdă la ele. Nu aveau
un băiat foarte tînăr petru acel rol. Am dat proba și rezultatul a
fost că nu sînt bun. Din fericire pentru mine și pînă la urmă și
pentru ei, n-a mai fost alt candidat.

Un casting cu un singur pretendent...
Da. Și fiind singurul am intrat pînă la urmă în piesă. Nu i-a

părut rău pînă la urmă regizorului, nici colegilor, nici mie. Am
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avut succes. Partea frumoasă era că trupa făcea turnee în județ.
Mergea pe la cămine culturale în sate. Acolo, țăranii binevoitori
primeau actorii veniți de la oraș, (din Tulcea), cu pîine și sare dar
și cu fripturi și cu vin. Rezultatul era că actorii maturi se mai îm-
bătau și rămînea un singur actor care să joace în stare de per-
fectă luciditate. Acela eram eu. Așa că„O noapte furtunoasă”se
transforma în„Spiridon și ceilalți”. Așa s-a dezvoltat capacitatea
mea de a improviza. Spectatorii rîdeau, nu sesizau diferența
între cele spuse de noi și text. Era un succes care ne bucura pe
toți și cheful continua și după spectacol.

Cînd aţi făcut prima dată muzică de scenă?
A fost în studenție, se monta„Bolnavul închipuit”. Eu eram la

clasa doamnei profesoare Sanda Manu. La clasa paralelă era pro-
fesor Octavian Cotescu. Am jucat sub oblăduirea amîndurora la
studioul studențesc„Casandra”. Ăsta a fost un lucru excelent pen-
tru dezvoltarea mea ca actor, pentru că stilurile lor de predare,
erau diferite.„Bolnavul închipuit”a fost primul spectacol la care
am făcut efectiv muzica, am cîntat-o alături de colegii mei și i-am
instruit. Eu aveam rolul Argan. A fost foarte frumos. Doamna
Sanda Manu a folosit disponibilitățile mele muzicale, m-a luat și
în „Prețioasele ridicole”, un spectacol la televiziune la care am
făcut și muzica, dar am și jucat. În muzică mă consider un profe-
sionist. Dar, fără discuție, în caz că trebuie să cânt chiar eu la
vreun instrument, îmi lipsesc cele opt ore de lucru zilnic. Acum,
acel timp îl folosesc pentru citit, scris, căutat piese, etc.

La ce instrumente mai cîntaţi?
S-au mai adăugat în timp viorii: chitara, pianul, flautul și sînt

dispus să învăț și altele, în același spirit de liberatate.

Aţi și compus muzică, așadar.
Am compus și compun în contiuare. În spectacolele în care

joc și sînt și regizor îmi dau seama ce s-ar potrivi cel mai bine
pentru ca el să iasă așa cum îmi doresc. Cînt zilnic, îmi place să
cînt și în interpretare îmi vin idei. E ca în scris: scriind, te stimulezi.
Nu îți propui de la început: mă așez acum la masă și scriu Sim-
fonia a IX-a. Că pe-a opta am scris-o ieri!

Acum, ca actor: credeţi că un spectacol are neapărat
nevoie de muzică? Se poate lipsi de această dimensiune?

Cred că se pot face spectacole lipsite de muzică. Dar atunci
e nevoie de ceva care este specific muzicii: ritmul.Te poți lipsi de
muzică. Dar de ritm e nevoie, un ritm dirijat cu bună știință. Rit-
mul declamației, al surprizelor, al loviturilor de teatru. Nu tre-
buie să bată cineva în tobe. Emoția are ritm ! E greu de obținut,
dar dacă ai reușit, spectactorii vor pleca fericiți și vor spune că a
fost un spectacol bun, iar muzica a fost superbă. Păi n-a fost
muzică !

Vorbind despre improvizaţie, discutam cu cineva despre
un spectacol în care aţi jucat. Un spectacol în care era o
importantă și emblematică scenă. În „Fata din Andros”,
de Terenţiu, era o scenă a „pierderii papucului” care a
rămas de pomină în Teatrul Naţional. Eu am văzut la
acea vreme „Fata dinAndros”, dar mărturisesc că nu-mi
amintesc de scena papucului, au și trecut mulţi ani. Cum
era?

Era un coturn de fapt. A fost un spectacol în care regizorul
Grigore Gonța a dat mînă liberă unor actori. Nu numai mie. Erau
și Mălaimare și Johnny Georgescu (Alexandru Georgescu n.n.).
Să improvizeze! Regizorul a acceptat iar publicul era încîntat să
asiste la mici momente de improvizație. Se făceau mici glume,
farse prietenești. De exemplu tandemul Mălaimare - Johnny
Georgescu primea un butoiaș cu vin. Ei beau, se chercheleau și
aveau un dialog prietenesc. Normal că, pe scenă, butoiașul
venea de fapt gol și ei mimau că beau din el. În butoiașul acela
mereu cîte un actor punea altceva. Odată era o pulbere, altă-
dată marmeladă, altădată boabe de porumb care curgeau din
el. Urma un dialog improvizat, spre deliciul publicului. Același
lucru se întîmpla și cu apariția mea. Eram un sclav imberb care
vorbeam și cu voce de cap. Eram o înntruchipare a inocenței.
Personajul era aproape un copil și era credibil momentul meu
de improvizație. În drumul meu prin scenă un coturn îmi sărea
din picior și îl căutam. Mult ! Publicul intra în jocul meu și mi-l
arăta. Toți îl vedeau, numai eu nu. Și cînd îl găseam numărul nu
se temina. Pentru că eu îl aveam într-o mînă, dar îl căuam în
cealaltă. În fiecare seară era alt număr. Cînd am jucat la Edin-
burgh, în Scoția, textul era tradus, iar nouă, ne era mai greu să
improvizăm. Totuși, am găsit un gag care să prindă la scoțieni.
După ce în sfârșit mi-am găsit coturnul, am„citit”cu voce tare ce
scria pe talpa lui: „Made in Edinburgh”. Publicul a reacționat
foarte bine. Patrotismul local funcționează!

În afara acestui rol reușit, care a fost rolul la care aţi ţinut
cel mai mult? Ce dramaturgi v-au plăcut? Ce regizori și
actori v-au plăcut și influenţat?

Mă temeam de întrebarea asta. De ce? Pentru că e foarte
greu să aleg, după o carieră de... nici nu vreau să spun cîți ani.
Mi-aș putea aduna amintirile într-o carte...

De ce nu?
E totuși foarte greu să alegi dintre atîtea momente speciale.

Aș putea să vă spun spectacolul ideal, de nota zece, în clasifi-
carea mea. Cel spre care tind. Eu nu am jucat în el dar încerc să
ating acel nivel. Acesta este„Revizorul” în varianta Pintilie, cele
trei reprezentații de la Teatrul Bulandra, la care am asistat, la
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toate trei. Marele regizor Pintlie, din păcate dispărut azi, folosea
tot colectivul teatrului. Nu doar actori. Personalul de scenă,
mașiniștii. Toți jucau. Performanța consta în faptul că absolut
toți erau buni. Niki Voltz nu era actor, era regizor. Dar primise să
joace și avea o singură replică. Spunea doar un cuvînt: Labar-
dan. Și sala se rupea. Erau cuvîntul, tonul, momentul, toate
potrivite. Spectacolul acesta este echivalent cu notele de 10 de
la gimnastică, atunci cînd a luat Nadia Comăneci 10 și nu
exista tabelă pentru a trece nota, pentu că era o singură cifră la
unități. Cine va reuși în viața mea să îmi arate un astfel de spec-
tacol... Sperctacolul meu cel mai bun? L-aș pune pe primul loc
pe cel în care am ponderea cea mai mare și fac efortul cel mai
mare. A fost și este, pentru că se joacă,„Ucenicul vrăjitor”în care
eu sînt în postura de dirijor al unei orchestre simfonice. Nu e
doar dirijat, nu e nici doar actorie. Abordez cea mai grea formă
de exprimare actoricească posibilă: aceea de clovn muzical.
Pentru că trebuie să stăpînești și instrumentul la care cînți. Vine
un moment cînd chiar trebuie să cînți. Să demonetrezi că ești
cel mai bun violonist. Aici intervine și actoria. Pentru un minut
trebuie să convingi că ești mai bun decît cel mai bun violonist
al lumii.

Au fost actori care au interpretat roluri de muzicieni,
fără să știe însă instrumentul. Cum au făcut?

Eu am jucat în„Contrabasul”de Patrick Süskind, la Teatrul Ex-
celsior, în care am cîntat efectiv la contrabas. Maestrul Radu Beli-
gan a făcut același rol dar fără să cînte el însuși. A mimat. Se poate
și așa.

Aș vrea să revenim la regizorii sub direcţia cărora aţi
jucat și la influenţa lor asupra dumneavoastră.

Începînd cu doamna Sanda Manu am jucat sub coor-
donarea tuturor regizorilor Teatrului Național, timp de 10 ani.
Am avut multe de învățat, atît de la regizori cît și de la colegii
mei mai mari. Aș fi fericit ca actorii tineri să preia această
ștafetă. A face meseria asta la cel mai înalt nivel nu înseamnă
să faci facultatea sau să participi la workshopuri în străină-
tate. Înseamnă să bați scîndura. Meseria asta se fură. Și dacă
stai în culise și privești la colegii tăi, înveți. Înveți din greșelile
lor și din momentele de succes. Vezi că publicul rîde și

aplaudă deși actorul pare că n-a făcut nimic. Dar reacția pu-
blicului spune că el a făcut totuși ceva. Acest ceva niciun pro-
fesor nu poate să ți-l spună. Nu poate niciun profesor să-ți
spună: fii talentat. Cu asta vii de-acasă. El poate să-ți spună
cum să dai drumul talentului, dacă-l ai. Legătura mea cu pro-
fesorul Octavian Cotescu a fost așa. Între mine și Cotescu ex-
ista o relație specială pe care colegii mei n-o prea înțelegeau.
În repetiții, domnul Cotescu mie îmi spunea: „prea mult”. Și
uneori îmi zicea: „mai pune”. Atît. Colegii întrebau ce cod
avem. Era simplu: cînd deveneam prea cabotin îmi spunea
că e prea mult. Iar cînd simțea că devin subțire spunea „mai
pune”. M-a ajutat foarte mult. La finalul unei școli de artă
teatrală, chiar dacă îți scapă unele lucruri, este totuși unul pe
care trebuie să-l fi reținut: bunul simț al măsurii. Asta ar tre-
bui să-ți dea orice școală. Asta face diferența între un ama-
tor și un profesionist.

Dar credeţi că teatrul numit independent, deși indepen-
denţă absolută nu prea există în teatru, poate rezista
acestei comparaţii? Dar oamenii care vin din alte profe-
sii pentru a face, de exemplu, stand-up comedy, pot con-
cura profesioniștii?

Da. Dacă vor. Dar nu toți vor asta. Cred că unii nici nu știu
bine ce înseamnă asta. Dacă însă vor, da. Nimeni nu e profe-
sionist de la început. Talentul nu ți-l poate da nimeni. Cizelarea
lui se face însă de către școală și de către colegii mai mari. Tre-
buie să învețe fiecare. Privind actori ca Beligan, Dinică, Moraru,
se vede că ei știu să se oprească. Este acea măsură pe care spec-
tatorul o observă chiar dacă e educat, chiar dacă nu este. E un
lucru pe care publicul îl simte.

Ce credeţi despre invazia tehnicii video în teatru, de mul-
timedia? Tind acestea să se subtituie actorului? Cu ce
rezultate?

Dacă ele se integrează spectacolului nu e nimic rău. Ca și
muzica. Nu poți spune: piesa a fost proastă, spectacolul a
fost ratat, dar ce muzică bună. Asta nu se poate. Spectacolul
este îmbinarea tuturor elementelor. Toate elementele mo-
derne și tradiționale trebuie să conlucreze pentru rezultatul
global. Chiar la spectacolul cu „Contrabasul” un critic mi-a
reproșat că am folosit umbre chinezești care ar fi perimate.
Deși acolo aveam și tehnici moderne: instrmente muzicale
electronice, stroboscoape. M-a durut această afirmație ve-
nită din partea unui specialist. Să fi făcut un film? Dar umbra
chinezească e creată pe loc. Filmul e ceva realizat dinainte.
Se va plictisi lumea de efecte speciale. E un val și ce e val, ca
valul trece.

Mă interesează în mod special ceea ce credeţi despre dra-
maturgia românească și în special despre cea contempo-
rană. Care ar putea să fie ponderea ei și interesul ei
pentru public? Aţi jucat în piese românești…

Da. Eu sînt un bun ostaș. Am niște reguli de respectat, scrise
sau nescrise. În primul rînd respect textul și autorul. Dacă el a
scris ceva anume, înseamă că a avut ceva de transmis. Majori-
tatea pregătirilor de spectacole presupun unele schimbări de
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text, cu sau fără acordul autorilor. Aceste schimbări fac parte din
acel fapt care face din teatru o artă de colectiv. Totul se
adaptează. Chiar în funcție de actor. Una e să-l ai în Malvolio pe
Dinică, și alta pe Ovidiu Iuliu Moldovan de exemplu. Ar fi de
dorit ca autorul, dacă e în viață, să asiste la prima fază a pregătirii
unui spectacol. La faza lecturilor la masă, cînd se definitivează
textul. Cred în dramaturgia română contemporană. Fiecare cla-
sic a fost contemporan… cu cineva. Caragiale a avut la început
parte de reacția contemporanilor săi.

Și de fluierături…
Și de fluierături, dar și de aplauze. Și s-a clasicizat apoi,

printre ele.

Mai nou, cred că se aplaudă prea ușor. Și aproape orice,
la noi.

Da, e adevărat. Generația actuală de actori și în general oa-
meni ai scenei beneficiază de educația bună făcută pu-blicului
de marii actori din trecutul imediat. Există o lume a publicului
educat, care vine la teatru ca la o sărbătoare, închide telefoanele,
ba chiar, mulți au tupeul să se și îmbrace ca la o ocazie specială
și să râdă cînd trebuie. Din păcate, din politețe, reacționează
prea rezervat la măgăriile care se întîmplă uneori în scenă. Mă
refer mai ales la stand-up comedy. La care încerc să aduc și eu
o contribuție pentru o școală de divertisment verbal. E cel mai
direct și cel mai spontan mod de a face teatru. Dar pentru a face
asta trebuie să vorbești corect gramatical, să ai inteligență și idei.
A face stand-up nu înseamnă a spune un monolog învățat
acasă. Textul se naște în clipa aia, cînd ajungi pe scenă. Dacă îl
scrii s-a pierdut autenticitatea, prospețimea. Noi acum n-am
venit vorbind ce-o să discutăm, n-ați venit cu întrebări scrise.
Dar ne asumăm acest dar de a vorbi, dacă se poate și cu umor.
Dacă pregătești un subiect acasă poți crede că ai dat lovitura, a
doua zi s-a schimbat însă tema importantă și actualitatea a ceea
ce pregătisei s-a pierdut.

Ce-aţi putea spune despre experienţa recentă, de la
Teatrul Dramaturgilor Români. Unde aţi pus în scenă și
jucaţi în „Dona Juana” de Anca Visdei?

Ce-aș putea să spun de față cu directorul? Este o experiență
pe care o voi păstra în amintiri, cînd va trece la amintiri. Știți că
noi lucram la spectacolul ăsta de cinci ani și nu mai găseam,
după ce am plecat de la Odeon, loc sau actori, o perioadă am
încercat să încropim un colectiv în curțile noastre. Întîlnirile erau
plăcute, dar nu se materializau. Șansa de a duce la bun sfîrșit
proiectul a venit miraculos, mulțumesc tuturor celor care au aju-
tat să se realizeze acest spectacol. Sînt fericit că l-am finalizat.
Aveam o datorie de onoare și față de autoare, Anca Visdei, care
a venit cu tot sufletul și a dăruit piesa ei. A fost de acord cu mo-
dificările, pe care desigur le-am justificat. Consider acest proiect
un succes. Publicul a dovedit că a fost așa. E un lucru nesperat
și colaborarea cu Doina Levința a fost extraordinară.

Spre finalul interviului, întrebarea inevitabilă este: Ce
planuri de viitor aveţi?

Evit să vorbesc despre proiectele mele. Nu sunt genul de om
care se laudă cu ce va face. Prefer să vorbesc despre ce am făcut
déjà. Totuși, pot să vă dezvălui reluarea spectacolului„Ucenicul
vrăjitor”, alături de Orchestra Simfonică București, care va prinde
din nou viață la Cinema PRO. Orchestra funcționează ca enti-
tate privată. E o orchestră puternică. OSB e un fenomen! Un
colectiv de 70 de instrumentiști profesioniști, e greu de adunat
în afara instituțiilor. E un spectacol dificil și pentru ei. Eu am rolul
de dirijor și entertainer iar ei trebuie să-și depășească aici
condiția de muzicieni. Să facă lucruri în afara simplei interpretări
muzicale. E un colaj de momente muzicale. Și deși programul e
simfonic, e ușor de…digerat, pentru că am ales piese de mare
popularitate.

V-aţi îndreptat deci spre iniţiativa privată în teatru. Spre
„independenţă”.

Lucrez de mult ca independent. Am plecat de la Teatrul
Național încă din 1988, dinainte de revoluție dintr-un motiv
pragmatic. Fiind cunoscut ca actor și ca unul care inventează,
eram mult solicitat de televiziune, de cinema. Teatrul Național
era o structură instituțională care nu îmi lăsa timp pentru aceste
activități. Ar fi fost greu pentru un teatru cu 100 de actori să țină
cont de programul fiecăruia. Și cum eu niciodată nu am încurcat
vreun teatru, am preferat să plec. Am o agendă pe care o respect.
Astfel am ajuns să fac spectacole de divertisment. Am avut un
contract cu Rapsodia Română unde aveam un program fix de
spectacole, lunar. Asta îmi lăsa timp pentru filmări și alte specta-
cole ocazionale. Am lucrat cu filarmonica din Ploiești. În fiecare
săptămînă, lunea, jucam cu ei la Teatrul Național„Ucenicul vrăji-
tor” în sala de 1200 de locuri, mereu plină. Am o istorie a inde-
pendenței cu I mare. Am făcut ca spectacolele în care jucam să
funcționeze.„Interpretul”, deTeatrul Foarte Mic s-a jucat timp de
7 stagiuni. Sper ca și„Dona Juana”să poată fi itinerat. În concluzie,
la proiecte de viitor, figurează în primul rînd Teatrul.

O dorinţă personală care să nu ţină neapărat de teatru?
Mi-aș dori un spațiu în care să pot să mă joc, arătînd ce-am

învățat și să transmit ștafeta.

Aveţi discipoli?
Da, dar nu mă urmează chiar îndeaproape pentru că sînt fu-

rați de val. Trebuie să existe. Dacă aș avea „teatrul meu” ar fi
altceva. Cînd l-aș avea aș putea impune niște reguli, în primul
rînd pentru mine, dar și pentru alții. Și aș oferi o continuitate
discipolilor, rupîndu-i de lumea agitată și de lupta pentru
supraviețuire prin micile lucruri, reclame, prostii în care se
risipesc. E bine pentru un tînăr actor să fie asociat nu cu un per-
sonaj din teatru, ci cu o pastă de dinți? Să zică spectatorul la
„Hamlet”: Uite, pe ăsta cu sabia l-am văzut într-o reclemă la Dero
și parcă era mai bun.

Vă mulţumesc pentru interviu și vă doresc succes în toate
proiectele dumneavoastră.

���
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Casa

Peregrinul se oprește-n fața casei,
precum o pată de var peste pereții reumatici.
Un fioare neagră trăiește-năuntru,
o tăcere care devorează lucrurile.

Se-mpiedică la intrare, nu-și măsoară pașii,
ci doar ghearele și foamea lanțurilor goale.
Carii nu respectă istoria,
consumă doar resturile unui drapel.
Pereții presară moarte-n mucezeala solului,
cum depărtările presară uitare-n priviri.

Gabriel Nan, născut în România județul Prahova în anul 1966, locuiește în Spania, în
regiunea Madrid. A debutat în paginile revistei Arges în anul 2008, a participat cu poeme
în câteva antologii literare în limba română, (Insomnii Mătăsoase ediția a doua și a treia,
Carraria, Starpres) și în limba spaniolă, (24 Poetas Timidos, Grito de Mujer, Ubeda).
În noiembrie 2014 i-a apărut primul volum de versuri în limba spaniolă,
”El Tejedor”(Țesătorul) în Madrid la editura Amargord.

Gabriel Nan

Consimțămînt

„Consimțămînt pentru ce?”
Sîntem atacați din toate părțile
e panică în tranșeele lumii
structuri arhitecturi
mușcături de monștri
versuri metafizice
-toate sînt greșite-
guri căscate spre vid
umbre planetare
stele scufundate în adînc
explodînd și pierind
lumi clocotind ca apa

Și noi rodind și bolborosind
cîntăm
nu ne potolim
stîrnim praful
aruncăm în aer oase
care se vor învîrti ca sateliții

Dacă ești atît de fraier
ca să consimți
vei fi azvîrlit
înapoi în eter
aruncat în gulerul înstelat
al universului.

Balkan Express

M-a înjunghiat de mai multe ori
m-a îngopat de viu
e o minune că vorbescc cu voi
pentru că am murit.
Singura mea grijă
este că dacă trenurile
trec prin timp
ei nu m-ar putea vedea
cum sap în balast
și mă ascund sub el.

Dar poate un singur grăunte
al balastului
ar fi mișcat
ar fi destul ca să mă vadă
scoțînd mîinile
de dincolo de moarte
și izbindu-l.

Univers ticălos

Univers ticălos care mă plictisești
mă voi evapora pe o placă neagră
în durere și nebunie
carnea de pe față
se va dizolva fumegînd
trupul meu va deveni uriaș
doar dinții
vor rămîne să se rotească în spațiu
ca niște perle strălucitoare.

Petros Golitsis
(Grecia)

Petros Golitsis este pictor și poet. S-a născut la Salonic în anul 1978.
A studiat științe economice în orașul natal, la Kingston University, Londra și la
Birkbeck College, Londra. A participat la peste 20 de expoziții în mai multe țări.
Ese conferențiar universitar și predă economie la o universitate din Salonic.
Este autorul a patru volume de versuri. Poemele sale au fost traduse în numeroase
limbi europene. În anul 2018 a primit Premiul Festivalului Internațional
„Tudor Arghezi” de la Târgu-Jiu.

traducere prin engleză HoriA GârbeA

(Spania)
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Sub vechiul șemineu nu sunt ouă de șerpi,
numai un viespar întomnat aduce ofrandă vieții.
Anumite părți ale istoriei nu se scriu,
se simnt doar precum calmul înfrângerii.
Peregrinul se oprește în fața peretelui
plin cu portretele sale zgâriate-n sânge și carbon.
Ultimul, neterminat, îi tremură-n priviri,
precum soarele în scuturi de soldat aurite.
Din viespar, cad picuri de miere spre alte epoci.
Există mări care n-au cunoscut timpul,
ochi care n-au cunoscut lumina,
și lanțuri care n-au cunoscut bătaia inimii.
Rugina nu răspunde la mângâieri.
Gândurile-i cad peste piroanele din pereți,
cum peste șinele de tren sinucugașul.
Șerpii nu iartă,
pustiul n-are termen de valabilitate,
iar peregrinul,
nu citește ce scrie istoria despre mama sa.

Era sărbătoare

Era sărbătoare ziua aceea
când au tăcut pietrele.
Când marea sfințită de zori,
picura în grotele pustiei, iriși de sirenă,
de-au suspinat cristalele de sare.
Era sărbătoare când s-au sfârșit cartușele
celor ce vânau ultimul cerb,
iar cerul cărat prin frunze,
își căuta un loc în miezul fructelor.
Era sărbătoare-n palmele tale,
cu fragi culeși sub zăpadă,
unde gândul meu tămâia depărtarea.
Era sărbătoare în evadarea noastră spre toamnă,
cu seva grea pe aripi
îmbătată de lumină.
Era sărbătoare...

Căutare

Mi-au spus că sunt un om fericit,
că moartea din zori nu este reală,
iar îngerii calzi au crezut că glumesc
când le-am spus despre noi sub noaptea polară.
Am cules flăcări din cireșii vânduți,
din castele lumini, curbate de blazoane solare.
Dar mi-au spus că-s miop și puțin depresiv,
de nu mint c-am iubit
când jucam șotronul peste umbra amară.
Câinii se-ascundeau de furtună-n priviri de copil.

Timpul dansa peste zâmbetul tău,
să culeagă toți fragii ce nu-ncap în minciună,
Și mi-au spus că-s frustrat, un copil ne-mplinit,
când le-am spus că mă dor,
toate brațele moarte ce-ntindem spre lună.

În cădere

În cădere liberă de la etajul cincisprezece,
te văd cum îmi sari în brațe la autobuzul de nouă.
În glasul tău își freacă mâinile minunile lumii.
Fluturi eșarfa ta neagră,
iar ochii-ți joacă de-a v-ați ascunselea cu inima mea.
Lumea s-a oprit din îngheț,
trandafirii se-ngână cu noaptea,
luminile se rup,
ochii mă dor.
Eșarfe negre-n ferești,
un amant pe balcón,
o fântână-n asfalt,
glasul mamei țipând.
Timpul m-ascunde de mine...
autobuzul de nouă a trecut de mult.
Ce cădere lungă!

Te-ntrebi

La cincizeci de ani mai te-ntrebi cine ești?
Îți mai cauți numele-n praf,
și praful în ceasloave?
Nu ți-au șoptit trenurile din viteza lor
ce mută magnetismul lumii de la un verb la altul?
Nici valurile ce ți-au spălat armura,
nici matematica dezoxiribonucleică,
nici focul rachetei ambalat în hârtie de ziar
nu ți-a spus cine ești?
Te-ai întors de la vânătoare vânat.
Ai făcut din grâu și din vin
ocolirea cetății-n șapte zile.
Ai făcut din vecinicie malaxor de carne,
din respirație crematoriu,
din dragoste arsenic pentru spioni.
Au venit mările să-ți plătească izvorul,
vulcanii cu impozitul pe sare,
te-ai logodit cu luna și nu știi cine ești!
Gândul tău a primit balcon presidențial,
mii de stele-au încăput în scoica palmelor tale
și te-ntrebi de ce se moare în grabă?

���
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A
şa, din cofrajul costumului
scrobit, arăta precum crea-
ţia sa, personajul masculin.
– Nu-i vorbă – şi cel de sex

feminin tot creaţia sa era, la filmul unde
lucra în calitate de co-producător, îm-
preună cu fratele său şi cu un văr primar.
– Bambina ce era pe cale să devină ac-
triţă de succes, participase la un casting
unde dumnezeu ( dumnezeul acelei
Gallaxii îndepărtate) – îi ţinuse tot tim-
pul mâna pe creştet. Pentru personajul
feminin, avea alura ideală, semn că
părerile fizionomiştilor ce susţin cu tărie
că preocupările şi viaţa interioară a in-
dividului se oglindesc în aspectul gene-
ral al insului/insei – sunt basme pentru
adormit pruncii. Aşa că se apropie –
precum în filmul a cărui acţiune în parte
tot creaţia sa era – în amurgul înserat pe
al cărui crug se aprinseseră primele
stele ce se oglindeau palid în luciul lac-
ului. Fătuca fuma absent, cu trageri din
ţigaretă prelungi, profesioniste, asemeni
scenei din film, când personajul desem-
nat se apropia de dânsa întru filmarea
scenei de vârf a peliculei – d e s t ă i n u-
i r e a...

«- Este o seară serafică, isn’t it,
miss?...» – (vorba vine) – îşi făcu dânsul
rapid rezerva mintală – rostind pe neră-
suflate însăşi replica din film.

Ea se ridică brusc, cu ochii-i de că-
prioară rotunjiţi, de exemplar rumegă-
tor feminin ajuns în pragul primei mon-
te. Privirea şi întoarcerea bruscă cu surâs
surprins sugera perfect luarea totală pe
neaşteptate a personajului feminin aflat,
totuşi, acum – într-o scenă din viaţa
reală. – Talia-i, o combinaţie de viespe
cu pipiţică ajunsă la vârsta nubilă – ră-
mase aşa, teatral, uşor contorsionată. –
Realitatea este că îl simţise din prima
clipă în spatele ei, inclusiv foiala lui in-
decisă desfăşurată pe parcursul a cinci
minute. – Dânsa trăia acum intens ceva
ca un dèjá-vu, ceva tare ciudat, uşor

anormal, de personaj ce evadează din
carcera pânzei de cinematograf spre a
irupe în sală, precum o particulă ele-
mentară din spaţiul unui nucleu de atom
ce-şi părăseşte lumea, spre a participa
la o fisiune nucleară.

«- Aoh, ce m-aţi speriat, Mr. Direc-
tor!... » - i se oploşi pe obraz un zâmbet
de răţuşcă tocmai mânată seara de la
baltă spre ogradă.

El o privi nemulţumit. –„ - Câteodată,
visurile prind contur în astfel de seri, căci
de multe ori aparenţele ce ne fac să avem
gânduri negre, aducându-ne pe nedrept
în situaţia de a fi nefericiţi - sunt doar ceea
ce reprezintă lumina stelelor oglindite în
lac – adică nişte înşelătoare şi de otrăvite
miraje!...” - era replica din film, pe care
dânsa însă nu o servise. – Şi mai lipsea şi
muzica de fond siropoasă, pe care per-
sonajul feminin de altfel îşi debita re-
plica respectivă – muzică atât de pro-
pice în a da răspunsuri de saturaţie dia-
betică. – Singurul element încurajator
era palma dreaptă-i ce şi-o dusese la
pectoralul generos, asemeni personaju-
lui feminin din film ce mima emoţia
pozitivă. – Era singurul element încura-
jator alături de figura-i îmbujorat-can-
didă (oare cum reuşea să aibă acea
coloratură feciorelnică în obraz, fără aju-
torul make-up-ului – sau poate tocmai
acea coloratură rozalie a obrazului, ce se
distingea clar şi prin umbrele amurgu-
lui – să fi fost rodul emoţiei provocate
de... el!!!) – Merita, deci, să încerce, să
meargă mai departe, aşa că se apropie
de dânsa şi deoarece acum o domina cu
statura-i de pachiderm, ea îl privea din
această nouă ipostază tot surâzător-
benevolent-inocentă – dar de data asta
cam obtuz-unghic.

«- Crezi?... – Crezi, că într-o astfel de
noapte posibil ar fi să... » - începu el să
debiteze rolul personajului masculin,
text scris tot de el. O făcea fără să cânte,
la urma urmelor nici ea nu cântase, aici

neexistând orchestrația pe bandă mag-
netică spre încurajare a unui astfel de
ambient. – În plus – la fel ca în scenariul
filmului – duse la rându-i palma dreaptă
peste mâna personajului feminin dar,
spre deosebire de scenariu, îndepărtă
însă uşor mâna feminină a posesoarei
protuberanţei rotunde şi zdravăn proe-
minente – ca pentru a-i măsura patern
şi îngrijorat numărul de bătăi de inimă
pe minut al pacientei. – Mimica acesteia
se preschimbă aproape instantaneu din
ròze-candid-surâzător-benevolentă – în
conternată şi prag de bocet.

« - Se poate, Mr. Director, Mr.Trapa-
papp ? - Şi eu, care vă respectam ca pe
un tată!...»

El era un pic năucit. Nu anticipase
tăria palmei ce pe neaşteptate o în-
casase, nu credea că o fiinţă atât de
volatilă poate exhiba o asemenea forţă.
O privea cu gura căscată aşa, cu oche-
larii de ebonită negri aflaţi acum în di-
agonală pe obraz, de asupra buzei
supe- rioare parcă şi mustaţa neagră-
catran se zbârlise, aşa, abundent vop-
sită în ajun, contrastând împreună cu
ramele cu faţa-i albă ca varul. – Ce fă-
cuse să merite asta!? – Spre deosebire
de personajul din film, el era holtei,
chiar singur, nu discuta cu dânsa din
perspectiva unei relaţii în curs de de-
strămare dar nu departe de acolo şi cu
prezenţa feminină – aici, în mod real, el
putea fi din acel moment pe loc al ei,
fără să fie nevoie să zdrobească inima
vreunei contese!...

« - Da, Mr. Director, da’ eu nu sunt sin-
gură!... – Castingul câştigat de mine a fost
mană cerească, sunt într-o relaţie, chiar
în prag de matrimoniu, deja însărci-
nată!... » - îşi coborî dânsa mâna energic
de la pectoral pe pântecu-i încă perfect
plat. – Şi fugi spre vila unde era cazat în-
treg personalul ce deservea turnarea fil-
mului, cu faţa în pumni, hohotind, pe
uscat, fără lacrimi.

Pygmalion şi correct
cătălin rădulescu

(fragment din nuvela omonimă)
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Fratele se plimba ca un linx dezlănţuit

prin spaţiul biroului, în vreme ce vărul pri-
mar se mulţumea să-i privească impasi-
bil.

« - Cum a fost cu putinţă, unde ţi-a fost
creierul, Mister Trapapapp!?... »

Predicatorul continua să se plimbe
surescitat prin încăpere, ameninţând să
comită o potecă în mochetă, dacă nu-şi
domolea paşii.

« - Pentru o pleznitoare oarecare, pen-
tru o paraşută de trei centime la vrac, care
s-a întâmplat să corespundă ca aspect fizic
– dar numai CA ASPECT FIZIC! – person-
ajului principal feminin – să pui cu atâta
uşurătate asasină în pericol finanţarea
proiectului nostru la a cărui realizare, până
acum, ţi-ai adus un aport strălucit!... – Cum
a fost cu putinţă?...»

Cel moralizat, dacă mai înainte îşi mai
permisese să mai scape câte un – „ – Yes,
my precious Oll...”– acum tăcea mâlc.

« - Suntem pe cale să dăm lovitura şi
poftim!» - reizbucni celălalt deloc teatral. -
« - Avem deja comenzi pentru filmul ce nu
este încă gata, comenzi impresionante ca
număr nu numai de la mai toate ţările
Planetei, ci şi a unui uluitor număr de surate
din Gallaxie!... – Iată!... » - aruncă pe mă-
suţa ce-l separa pe frăţior de verişor un
teanc de coli frumos tipărite, cu diversele
embleme ale solicitanţilor.

«- Ca să fim la un pas să ne pună capac
asta! » - luă precipitat de pe birou o coală
pe al cărei corp alinierea textului amintea
de o sesizare, notificare sau jalbă. - «- Păi
se poate, domnule?!... – Atâta lucru să fie la
un pas să ne facă felu’ !?... »

Celălalt îşi continua periplul agitat
prin office.

« - Dacă tot ţi se aprinseseră călcâiele
după fustă la vârsta asta – îţi tot spuneam
până acum douăzeci de ani – „însoară-te,
însoară-te!” – măcar n-ai dat curs avan-
surilor evidente – chiar dacă fine! – ale con-
tesei din film – care este contesă şi în viaţa
reală! – Ai greblat-o şi în viaţa reală – după
cum în film o faci – fiindcă aşa este scena-
riul! – Scenariu e x c e l e n t, scris în mare
parte tot de tine, dar doar o simplă ficţi-
une!... – În viaţa reală n-ar fi trebuit să-i dai
curs, viaţa-i în mică măsură ca filmul, nu
toate fluşturatecele cu aspect angelic sunt
ingenue, tocmai ai avut ocazia să te con-
vingi, eşti asemeni lui Pygmalion, sculp-
torul primitivilor Pământeni, care într-un
mit ce datează de zeci de mii de ani – s-a

îndrăgostit de propria-i creaţie! – Numai
la rudimentarii ăia se putea întâmpla aşa
ceva, nu-i de mirare că şi acum, după cinci
mii de ani de ocupaţie tot statutul de
sclavi îl au faţă de noi! – Asta vrei să
ajungi?!... »

Celălalt părea să fi lăsat pentru tot
restul vieţii privirea în pământ.

« - A, domnule, aşa nu mai merge! –
Gata cu libertatea asta totală! Trebuie luate
măsuri urgente, gata cu plimbările peri-
patetice mai ales cu actriţele pe care le
obişnuiai după lunch, gata!... – De acum,
imediat după servirea prânzului - la som-
nul de după-amiază!... – Om în toată firea,
cu merite deosebite faţă de Confederaţie,
cu talent regizoaral cu carul, veteran în
două războaie generale Inter-Gallactice, vei
fi pus la corset precum un prunc!... – Somnul
de după-amiază, domnule, după servirea
mesei de prânz, somnul de după-amiază –
m-am făcut bine înţeles?!... »

Celălalt lăsase atât de în jos privirea cu
tot cu tigvă, că acum i se vedea creştetul.

« - Yes, my precious Oll... », se auzi în-
fundat, ca din adâncimea unei fântâni de
unde răzbătea glasul celui candidat la
înec.

Celălalt păruse a se mai calma, par-
cursul său prin încăpere semănând acum
cu al unei mâţe ce se deplasează între
trocul cu mâncare şi vasul cu apă. Lăsă
documentul cu reclamaţia pe birou.

« - Să vedem ce putem face acum pen-
tru calmarea domnişoricăi!... » - redeveni
celălalt practic, căutând soluţia.

Şi se găsi. Domnişorica – acest ter-
men era abuziv folosit pentru dânsa încă
de la vârsta de şaisprezece ani – se mai
domolise. Ba chiar redeveni senină ca un
amurg pe un mal de lac unde încep rând
pe rând să se oglindească stelele. – Ade-
vărat, n-avea ea inimă să pericliteze fi-

nanţarea filmului pentru un simplu inci-
dent ( uitase clăbucii pe care îi făcuse la
gură a doua zi pe holurile Administraţiei,
când efectuase mai întâi oral plângerea,
cu epitete ce nu ţineau deloc de un lim-
baj academic.). – Începuse să se dove-
dească îngăduitoare. Ba chiar benevo-
lentă, iar surâsul angelic-melancolic îi
revenise pe obraz. – Şi avea să devină şi
mai concesivă dacă i se vor da venituri cu
douăzeci şi cinci la sută mai mari pe post
de interpretă principală în peliculă, iar o
despăgubire de 49.500 de Ollarsi avea
să-i câştige definitiv benevolenţa... – De
ce 49.500 şi nu 49.000 curat – sau chiar
50.000 rotund – nimeni, niciodată, nu
avea să-şi dea seama!... – Cert este că se
făcu! – Este adevărat, suma ogoitoare de
demnităţi inocente lezate i se achită până
la ultima centimă din cei 49.500 Ollarsi şi
datorită specificului dramatico-lacrimo-
gen oferit de despăgubită care, încăle-
când balustrada prelungii terase cu care
era prevăzută clădirea, ameninţa să-şi dea
drumul de acolo, fiind chiar la un pas să
alunece accidental, prinsă fiind în ultimul
moment de chiar lezatorul de inocenţe
fără de prihană, ce fu iertat în cele din
urmă – fără alte despăgubiri pecuniare –
pentru suspiciunea că acela, de fapt, ar fi
intenţionat să-i asigure recursul la celebri-
tate, prin saltul imediat în eternitate. – Iar
cecul de la sfârşitul filmărilor, indexat gras,
îi fu înmânat tot de fostul molestator care,
după ce cu o seară înainte o văzuse pe
proaspăta însărcinată cu perspective de
matrimoniu de la fereastra dormitorului
său în boscheţii de pe peluză cum îşi ia
„bye-bye” cu cârpa în vine de la fostul ei
partener de platou – „generalul” văduv
dar cu mulţi copii – îi adresă un cât se
poate de politicos dar tot cu ochii în
podea –„ – Bye, bye, refined Miss Mehrr!...”
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întâlnire de gradul ab4

sub viaduct păduri de gânduri
fac salturi în gol
un spațiu cât o viaţă de om
coji goale de alună se lipesc de geamuri
şi o frunză ruginie freamătă între noi
din când în când ziua asfințește
în tuneluri ca morții în sarcofage
printre genele ei negre şi lungi
curge un șuvoi de ape adânci
nu mă hotărăsc să-i fiu complice
să-i fiu iubită
e ceva special în călătoria noastră
care alungă toamnele

noi nu vom îngălbeni niciodată
în trenul acesta aproape aerian

între două uşi cu flavia

când ieșim din întuneric
voi priviți clipind înainte
eu mă uit înapoi
dimineața șterge cu rouă ferestrele
pe care le-ai putea deschide
dar lacrima de rășină nu te lasă
nu poți sări nicio etapă
de parcă timpul s-ar pregăti pentru un picnic
într-un fel de univers tarkovskian
pe sub cer mulți nori
fără umbre sau cuvinte
câinele drumului adulmecă
teama traversează șinele
chitara răsună până în pădurea de molizi
în ritm cu respirația noastră
soarele se ridică pe zarea roșiatică
culorile devin proaspete şi estompate
şi-n adâncuri bolborosesc izvoare
tu îți reazemi capul de geam

şi frunza ruginie dispare
dragostea e un ocean de căldură
în cădere
mâna mea se agață de ușa compartimentului

trenul cu îngeri fără bilete

ne privim de parcă ne-am cunoaște
de la începutul lumii
un fel stângaci de a spune
că toamna numără orele
ca un ceas vechi din perete
simt aer în artere în dimineața
fragedă ce se aprinde
cu frunze speriate pe la geamuri
mă înspăimântă gândul că s-ar putea
să te pierd la o frână
prin pădure sub cetini în abisuri
câte trepte am urca să ne ajungem
ca într-o gravură de escher
să vorbim fără teama de a greși
ți-aș spune în cuvinte puține
ce știu eu despre fericire
dar mi-e teamă
să nu fie pentru ultima dată

trenul ajunge în gară
cu o mare întârziere
ne privim de parcă ne-am cunoaște
de la sfârșitul lumii

respiraţie printre schele fără lumini

e seară
în paharul cu picior înalt
tot ce-am închipuit în viața asta
s-a sfărâmat
ce-i viața un munte cu creste în nori
pe care-l urci cu rucsacul în spate

Lucia
Cuciureanu
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te împiedici de stânci
scapi cuțitul în prăpastie
alteori un copac doborât pe cărare
îți închide orizontul
când ai ajuns în vârf poți să urli
nenorociților, am avut dreptate
dar înainte să te ridici vezi deasupra
aproape în cer o cruce
în licoarea care lucește auriu
gheața s-a topit
tot ce-am închipuit în viața asta
s-a sfărâmat
imaginea care-mi vine în minte
e un pește cu ochii mari
care nu poate crede
că apa s-a terminat

febra de apoi din ziua de joi

scriu povestea noastră pentru că
sunt femeia rănită
de la capătul nopţii
cu sufletul de iasomie

dimineaţa descătuşată rupe din noi
cu dinţii ei de gheaţă
ieşim din biserica neagră
orbiţi de lumină şi rouă
soarele stă nemişcat
pe umbrele noastre alungite
până simţim răcoare şi chiciură

viaţa ne-a plimbat cu o şaretă stricată
şi drumul cu tei s-a înfundat
dar şi acum
după un secol de nimicuri
dacă îmi vii în minte
fac febră

ayuverna –
cea mai tandră poveste cu pruni

când am ajuns acolo
(să fi visat nu mai ţin minte)
se făcuse noapte
înainte de a adormi mi-am spus
ce e bun vine din tăcere
m-am trezit într-o grădină
din care se înălţau suflete de şapte grame
două au pătruns în trupul meu
aici aş putea folosi cuvinte roşii
dar nu se cuvine să vorbesc despre bucurie
am pus pe lespede câteva crizanteme
şi păpădii (florile mamei)
pasărea paradisului avea o răceală uşoară
dar am rugat-o să cânte

în iarbă am văzut femei ghemuite
nu mi-a plăcut
nu ştiu dacă era joi sau septembrie
pluteam în timp în derivă
şi asta mi-a plăcut
percepeam candori şi voci înalte
fronde amare şi rumoare
după colţ m-a ajuns o umbră
m-a atins vorbind încet
„apa styxului a secat, zboară”
am căzut în picioare
şi asta mi-a plăcut

rătăcind prin lume iubesc dar

nu-mi fac iluzii
n-am stârnit o pasiune uriaşă
niciun bărbat nu şi-a abandonat
pisica pentru mine
n-am trăit o poveste sălbatică şi nebună
care să te scoată din minţi
n-am întâlnit fluturi gata
să-şi lase culoarea
pe vârful degetelor mele
n-am primit flori în cascade
aşa cum am văzut prin filme
în case inundate cu parfum
de tuberoze
am fost iarbă
între şine de cale ferată

amintește-ți amintește-ți CtrlV

dimineaţa cu miros de ploaie
alunecă pe lângă noi
toate clădirile din jur sunt înlăcrimate
stăm într-un parc înecat
de pustietate
flutur mâinile în aer
poate dărâm pereţii de carton
încerc să-mi controlez respiraţia
aşa cum am învăţat la aikido
dacă aş rămâne nemişcată
fără să vorbesc
să mă scufund în tăcere adâncă
poate atunci l-aş auzi
Afară-i toamnă, frunză-mprăştiată
ochii tăi sclipesc ca după miracol
mintea mea e sub duş de stele
ne atingem mâinile
cotrobăim prin buzunarele hainelor
agățate în cuiere
căutăm înfrigurați un semn
iarna începe în câteva minute
şi poetul e pe drum
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înverzesc mâinile

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

orizontului de gânduri
pun capăt
târguielilor multe

demult prea multe

o pătură de praf
se ridică din nori
se 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
ca păstrăvul la trântă
cu puterea muntelui
și o ia la goană spre viitor
(o scriu doar acum)
spre înălțimea cu tine

fă-mă să zbor

coborârea este în sus
urcușul în jos
și fără oglindă
așa e făcut copacul
de noi
ăștia nemuritori

cioburi de miere

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

atunci totuși în eden acasă
zburau săgeți spre templu
spre piramida construită
de umărul nostru împiedicat

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

natürlich

viața la jumătate de preț
sădită în jobenul galben
printre pene albe ca trecerile de pietoni
printre pene negre ca umbrele sălbatice
de pe perete
și aici tu mă oprești
ce ești pictor
și tac mâc și parcă m-aș duce la colț
cu genunchii pe nesentimente
ca pedeapsă și pentru multe altele

pedepsele tale le cunosc bine
cea mai grea e când spui puține
tot mai puține
și tot tot mai puține
și parcă sună așa
eu te nepăstrez în mine
eu te nevisez la noapte
eu te negândesc
eu te neiau în brațe

parcă se lasă liniștea în tine
la o altă deschidere de buze

unele sentimente doar tu le poți avea
unele cuvinte doar tu le poți spune
unele fapte doar tu le poți face

și iarăși zic
cu ultimele puteri

și acum... unele ale tale
doar ale mele pot fi
și pururea... cele ale mele
doar ale tale pot fi

pe toți

și-mi bați la ușă ca un cerșetor orb
bați în pereți ferecați de legi nescrise

și fost pus deoparte ca lumina de întuneric
mă cauți de atunci mereu

m-ai căutat pe masa de ceai
și a sunat ora doișpe

m-ai căutat în fumul scrisorilor
și a bătut ora trei

m-ai căutat în oglinzi parfumate tăcute
și a lovit cu ciocul pasărea orei șase

m-ai căutat în muzica de înmormântare
și a sunat ora învierii

m-ai căutat în chipul de pe cruce,
și te-ai găsit pe tine

a bătut ora nouă
și nu mai bate nimeni la ușă

Dumnezeu i-a luat pe toți
și acum vine după mine

George Marius Nicoară
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A
trecut enorm de mult timp
de când am refuzat să mai
reflectez asupra acestui ca-
pitol excentric al vieții mele,

însă decizia de a-l părăsi în tărâmul
subconștientului a fost puternic edifi-
cată de durerea pe care o aducea de
fiecare dată evocarea lui.

Plecarea definitivă și ireversibilă a
domnului Antonovici din viața mea, ne-
justificată de nicio circumstanță sau
explicație logică, de niciun gest anterior
sau predictibil al atitudinii sale, a așter-
nut asupra rațiunii mele un uriaș semn
de întrebare. Poate că atunci când amin-
tirile încă se găseau a fi proaspete, mi a
fost mult mai ușor; atunci totul părea
real.

Atunci, chiar dacă inima mea se
destrămase în mii de bucăți, totuși, viața
încă se găsea sub o misterioasă anver-
gură a fantasticului. Entitatea bărbatului
pe care l-am iubit cu un sentiment ne-
pământean, transcedental era complet
indescifrabilă. Acum însă îmi pare com-
plet ireală.

Nu puține au fost zilele când mă
întrebam dacă nu cumva am înnebunit
complet. Dacă nu cumva sufeream de o
incurabilă psihoză, sau în cel mai fericit
caz de o psihopatie care îmi generase
toate sentimentele și experiențele trăite
la internat. Dacă nu cumva visasem
totul, dacă nu ajunsesem să nu mai pot

distinge nici măcar iluzoriu granița din-
tre realitate și imaginație.

Am făcut tot ce am putut să îi șterg
complet imaginea din minte, însă rezul-
tatul tuturor terapiilor de hipnoză nu
mi-a îndeplinit nici pe departe dorința
exacerbată de a mă decortica de tre-
cutul meu, ci dimpotrivă: a produs un fel
de melanj bizar între retrospecție,
reverie și vis.

În minte, chiar mai limpede ca nicio-
dată, a rămas în mod inefabil arhietipul
perfect pe care fără să vreau, am fost
nevoită să îl port alături de toate cele-
lalte idei sau concepții ale minții mele,
în fiecare zi, pe drumul vieții.

Nu îmi pot da seama dacă m-am
schimbat foarte mult (așa cum în mod
idealist este de așteptat într-un interval
relativ semnificativ de timp) sau nu, însă
sunt perfect conștientă de faptul că am
trăit enorm de multe experiențe care ar
fi trebuit să îmi provoace o inerentă
schimbare.

Chiar însăși noaptea petrecută la
Veneția în urma confruntării cu ființa
complet desfigurată și parcă controlată
de o forță necunoscută a lui Leroiv
Nablog marchează primul moment al
transformării mele. După acel puternic
și resuscitant șoc, nimic nu a mai putut
să mă impresioneze sau să îmi genereze
o emoție puternică.

Nu am abandonat studiile acade-
mice. Dar în egală măsură, nici nu pot
spune că mi-au adus împlinirea pe care
am căutat-o, împlinire fără să știu în
mod exact în ce constă sau cum o pot
obține. Întoarcerea la internat alături de

consecințele sale a fost, pot spune,
plauzibilă.

Într-un mod evident și pentru mine
deja neimpresionant, nimeni nu era
capabil să spună ce se întâmplase cu
domnul Antonovici. Similar unei zile pe
care am trăit-o cu o intensitate aproape
apoptotică chiar înainte să ne logodim,
existența lui se ștersese complet din
memoria tuturor ca și cum nu ar fi fost
acolo niciodată.

”Misterul lui Providence” de care îmi
vorbise Leroiv nu și-a găsit așadar nici
până în prezent dezlegarea, iar eu am
obosit să o mai caut (chiar dacă simt că
o voi găsi).

Imediat după absolvirea interna-
tului, am simțit nevoia să călătoresc cât
mai mult și cât mai departe. Nu pentru a
găsi ceva sau pe cineva, ci pentru a îmi
reface substratul psihic de a atribui o
direcție și un sens vieții mele.

Se spune că timpul are forța mira-
culoasă de a vindeca orice. Este perfect
adevărat, însă în mod egal, percepția
asupra ceea ce înseamnă vindecare re-
prezintă un element subiectiv pentru
fiecare dintre noi.

Pentru mine, în acel moment,
vindecarea a constat în puterea de
a-mi lua viața în mâini, de a o strânge,
deforma, comprima și într-un final, de
a o remodela pentru a găsi puterea de
a începe din nou. Cu alte cuvinte,
m-am hotărât ca indiferent de limitele
pe care le avea personalitatea mea
hipersensibilă, să îmi focalizez energia
într-un domeniu pe care îl percepeam
ca fiind suficient de solicitant pentru a

Mașina
timpului

Sabina-Elena
Golban
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mă ține distantă de singurătate. În
acest fel, evitam sau amânam o con-
fruntare profundă cu propriile mele
gânduri sau, și mai important, senti-
mente.

Am ales așadar o lume impene-
trabilă, aparent opusă personalității
mele și pe care nimeni nu o poate
înțelege complet fără să o experimen-
teze în propria sa viață... medicina.

Pentru un timp, cariera mea și-a în-
deplinit rolul de a mă izola de chemările
dureroase ale universului interior. O
seară relativ recentă în schimb, mi-a
tulburat complet echilibrul, căci atunci
când ajunsesem să îl șterg aproape
complet din memorie, s-a întâmplat să
trăiesc ceva ce a adus la suprafață un
sentiment demult pierdut în amintiri.

Era o zi neplăcută de vară. O căldură
exagerată pentru săptămânile anteri-
oare, amestecată cu un aer îmbâxit, deși
de dimineață și până la prânz ploaia nu
încetase să se oprească din spectacu-
loasa ei descătușare. Lucram alături de
un coleg, prieten de facultate, la o cer-
cetare ce ne pasionase încă din anii
studenției despre o enzimă ce inacti-
vează moartea programată a celulelor,
numită în termeni medicali apoptoză.

El nu se simțea foarte bine, și cum nu
aveam niciun pacient ce să-mi solicite
ajutorul (căci închisesem cabinetul cu o
săptămână în urmă), am decis să con-
tinuăm proiectul ziua următoare. S-a
oferit să mă conducă acasă, însă văzând
extenuarea ce părea că se prelinge din
privirea lui pe întregul chip, am refuzat
amabilitatea sa și am pornit singură în
ploaie. Drumurile erau pustii pentru ora
trei după-amaiza, însă nu am acordat
foarte multă importanță acestui detaliu
date fiind condițiile metereologice nefa-
vorabile. Când am ajuns acasă, mă
simțeam și eu epuizată. Nu primisem
nicio scrisoare, deși era finalul săptă-
mânii și obișnuiam să găsesc în cutie tot
felul de invitații sau mesaje de la familie
sau vechi prieteni, însă cum nu mă
simțeam foarte bine, am fost mai de-
grabă indiferentă.

Nici măcar cititul nu mă mai putea
încânta în acea zi- simțeam nevoia să fiu
singură, complet singură, iar întâmpla-
rea făcea că așa și eram.

M-am gândit să îmi pregătesc un
ceai negru, o aromă puternică care să
mă țină trează măcar pentru câteva ore.

Însă cu cât se scurgeau minutele, cu atât
începeam să cad într-o stare de somno-
lență din ce în ce mai profundă, ase-
mănătoare transelor hipnotice pe care
le experimentasem cu câțiva ani în ur-
mă în India. Până să fiarbă ceaiul,
aproape că nu mai puteam nici măcar
să stau în picioare. Începusem să îmi fac
griji. Dacă mă infectasem cu o substanță
în laborator alături de colegul meu?
Ceva trebuia să se fi întâmplat din
moment ce amândoi ne simțeam atât
de neplăcut.

Poate că era timpul să renunț la
munca asiduă, și să nu pierd și acea
noapte fără să mă odihnesc. La acest
gând, brusc, starea mea se schimbă
inexplicabil, chemându-mă parcă prin
simțirea unei insondabile senzații de
plăcere, pe tărâmul viselor.

Am decis așadar să mă pun în pat.
Afară încă se auzea ploaia, iar în cameră,
culmea, deși eram obosită și nu remar-
casem niciodată până atunci, mă de-
ranja zgomotul ceasului de pe noptieră,
pentru că mă făcea să simt cum timpul
se scurge în van. M-am ridicat și l-am
dus în sufragerie, iar apoi m-am întins
pe pat și am simțit cum pleoapele îmi
devin din ce în ce mai grele, cum mă
cuprinde o stare febrilă, și nu am mai
încercat să mă opun, ci doar să mă las
purtată de chemarea ei.

Eram într-un tren exlusivist, decorat
într-un stil plăcut ochiului meu critic, și
mă simțeam neliniștită. Aveam un sen-
timent puternic de anxietate, o frică a
cărei cauză nu o puteam numi, deși
știam că există. M-am uitat pe geam. O
zi însorită, un peisaj indescriptibil de
frumos - trenul mă ducea probabil
undeva în apropierea Elveției. Am privit
în jur.

La fiecare masă din compartimentul
aproape infinit de lung în care mă aflam,
se găseau cel puțin două persoane,
astfel încât mediul părea unul plăcut
social, poate chiar primitor.

În ciuda neliniștii, mă simțeam totuși
ciudat, parcă trezită la viață, resuscitată,
cu un calibru emoțional demult pierdut
și acum recuperat de parcă nu mă rănise
niciodată nimic. Remarcasem în centrul
vagonului un bufet de unde pasagerii
veneau pe rând să servească cafea și
prăjituri și am vrut să aflu cu acea ocazie
unde duce trenul. M-am ridicat așadar de
la masa mea, îndreptându-mă spre bufet.

Nu am înaintat foarte mult însă, și
cineva mă apucă de braț. M-am uitat în
spate și am văzut un băiețel.

- Scuzați-mă domnișoară. Nu ați dori
să cumpărați o oglindă? Are aceeași
culoare ca rochia dumneavoastră.

Mi se părea exagerat apelativul de
domnișoară. Mă apropiam de vârsta de
treizeci de ani, și deși poate arătam mai
tânără, totuși nu cred că era o diferență
ce să producă o confuzie de această
factură. Băiatul se găsea în schimb sim-
patic, și cum părea de o situație finan-
ciară precară, am vrut să îl ajut.

- Desigur, arată-mi ce oglindă vinzi.
Mi-a întins o cutiuță din lemn gra-

vată cu aur, o piesă foarte migălos
realizată, putând fi comparată cu o
adevărată bijuterie de un colecționar
înrăit. Am deschis-o și mi s-a tăiat
respirația. Chipul din oglindă nu era al
meu.

Eram într-adevăr tânără, mult mai
tânără, o diferență de cel puțin un de-
ceniu și acest fapt îmi genera un ames-
tec de sentimente de emoție și frică
cum nu credeam că o să mai trăiesc
vreodată.

- Dă-i oglinda domnișoarei. I-o voi
face cadou pentru a vedea în fiecare zi
cât de frumoasă este, exact așa cum o
văd eu.

Fără să am timp să mă întorc sau mai
bine zis, fără să mă pot mișca pentru a
vedea cine este persoana care vorbise,
mă luă de braț și îmi șopti:

- Haide Benerice, timpul nostru este
limitat, trebuie să vorbim.

Ne-am îndreptat spre masa mea și
ne-am așezat față în față. Deși încă nu
puteam să recunosc fizic personajul din
fața mea deoarece chipul era acoperit
de un fel de ceață, știam în mod sigur
după vocea pe care o avea că este un
bărbat.

Nu-mi părea familiar, ci mai degrabă
străin, deși în mod paradoxal simțeam
cât de mult îl iubesc, sentiment pe care
nu îl mai simțisem din perioada adoles-
cenței.

- Am amânat întâlnirea noastră pen-
tru mult timp, iubito, dar totul este bine,
totul este foarte bine și acum suntem în
sfârșit liberi și pregătiți de plecare.

Nu știu cum, dar aburul ce îi acope-
rea fața dispăru, și din pânza de fum
începuseră să strălucească ochii azurii.
Și el era neschimbat, exact așa cum îl
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văzusem ultima dată. În mine se găsea
un amestec atât de puternic de sen-
zații... furie, dispreț, dezamăgire, nostal-
gie, iubire, dorință, răzbunare. Nu știam
ce să spun, tocmai din motivul că erau
atât de multe lucruri de zis.

- Știu că ești supărată, știu că ești
extrem de supărată, dar te rog să mă
asculți.

- M-ați părăsit fără niciun fel de
explicație în condițiile în care eu nu aș fi
meritat asta niciodată.

- Nu Benerice iubito, nu te-am
părăsit, totul are o explicație și curând
vei înțelege. Dacă nu te-aș fi iubit, nu aș
fi aici, acum...

- Dar au trecut aproape treisprezece
ani și este doar un vis!

- Nu, nu este doar un vis. Tot ce vezi
și tot ce simți acum, este real. Ai ajuns în
acest loc sub pretextul unui vis, pentru
că nu am găsit nicio altă metodă să te
scot din ritmul tău cotidian. Vreau să te
felicit pentru ce ai ales să faci cu viața ta,
dar acum totul se va schimba pentru că
trebuie să fim în sfârșit împreună.

- Nu vă voi permite să mă distrugeți
din nou.

- Dar nu te voi distruge, draga mea.
Știu că ai suferit enorm după mine și
deși regret acest lucru, mă împlinește
faptul că m-ai iubit cu adevărat. Uită-te
la cariera ta. Tot acest succes profesional
nu ar fi putut fi niciodată obținut în
prezența mea.

- De ce nu?
- Pentru că tu te dedici complet

Benerice. Tu dai totul când vine vorba
de oamenii la care ții. Ar fi fost egoist din
partea mea să nu te las să experi-
mentezi viața pe cont propriu înainte de
a face alegerea să rămânem împreună.

- Ce ați făcut a fost extrem de greșit!
Ar fi trebuit să am singură dreptul de a
alege ce vreau să fac și ce nu.

- Da, știu că te-a durut mult această
surpriză pe care ți-am oferit-o în cel mai
neașteptat mod, dar aveai nevoie de un
astfel de obstacol pentru a deveni cu
adevărat matură. Uită-te la tine, Bene-
rice. Ai devenit o femeie mult mai
puternică decât te așteptai vreodată. Cu
frumusețea și inteligența ta, ai reușit să-
ți cucerești propriul univers. Dacă nu aș
fi dispărut din viața ta, ai fi ajuns să te
caracterizezi doar din prisma relației
noastre, să te definești doar ca doamna
Antonovici și nimic mai mult. Să ai

senzația că fără mine nu o să poți
supraviețui. În schimb, acum ai propriul
tău imperiu, iar eu sunt foarte mândru
de tine.

- Nu o să pot să vă iert niciodată
pentru ce mi-ați făcut.

- Acum ești emoționată și te gân-
dești doar la ce mi-ai fi spus în
momentul în care te-am părăsit. Uită de
asta, iubit-o, acum suntem din nou
împreună și o să vezi că o să retrăim
povestea noastră.

Îmi luă mâinile în palmele lui și le
strânse puternic, fără ca eu să le pot
retrage.

- Cum este posibil ca ăsta să nu fie
un vis?

Se uită la mine surprins și ridică din
sprânceana dreaptă.

- Să înțeleg că v-am convins, doamnă
Antonovici. Nu, nu este un vis. Nimic din
ce am trăit împreună nu a fost o iluzie.
Poate că cei treisprezece ani care au
trecut ulterior reprezintă un vis pentru că
au trecut atât de repede, într-un mod
halucinant. Eu sunt singura ta realitate,
Benerice. Nu îți pot explica de ce nu
trăiești în acest moment un vis chiar dacă
acesta este felul în care îl percepi pentru
că nu ești încă pregătită să înțelegi.

- Dar este absolut absurd ce sus-
țineți! Sunteți doar o închipuire a minții
mele.

- Nu iubito, sunt real. Uite, îți voi
dovedi acest lucru, dar nu pot face asta
dacă tu nu mă vrei din nou în viața ta. Îți
voi explica ce trebuie să faci ca să mă
găsești.

- Dar de ce trebuie să fac asta? Dacă
tot știți atât de multe lucruri despre
mine, de ce nu veniți de unul singur?

- Benerice, greșești. Nu știu ”atât de
multe” lucruri despre tine. Știu absolut
tot ce s-a întâmplat în acest timp.
Revenind la întrebarea ta, chiar dacă
știu unde te afli, nu pot veni la tine.

- De ce nu?
- Nu avem timp să îți explic acum.
Se uită la ceas și apoi privi tensionat

în jur, ca și cum nimeni nu ar fi trebuit să
audă ce avea de spus.

- Uite, cabinetul tău este relativ
aproape de anticariatul din centrul
orașului. Vreau să mergi acolo și vei
primi mai departe instrucțiunile pe care
trebuie să le urmezi.

- Dar... Nu înțeleg.
- Nu ai cum. O vei face curând. Te

iubesc Benerice, și te-am iubit mereu!
Nu uita că vreau să ne revedem și să
trăim în sfârșit ce ne-am propus acum
mult timp.

Mă sărută forțat, nostalgic fără ca eu
să îi dau voie.

- Acum te vei trezi.
Și într-adevăr, așa se și întâmplă.

Dumnezeule, ce am trăit cu câteva
momente în urmă? Nu se putea să fie
real. Și totuși, toate momentele de la
internat, fiecare clipă petrecută alături
de domnul Antonovici se găsea la fel de
misterioasă și inexplicabilă ca visul pe
care tocmai îl avusesem. Să nu fi fost
oare un vis? Nu avea ce altceva să fie.
Dar el părea atât de real, iar toate
replicile sale nu ar fi putut să fie
produsul imaginației mele. Eu nu m-aș
fi gândit niciodată că există posibilitatea
să nu visez.

De ce nu l-am întrebat ce s-a
întâmplat cu el în tot acest timp? De ce
a trebuit să ne întâlnim și să părem
amândoi neschimbați, când probabil în
realitate ne-am schimbat foarte mult.
De ce nu putea să fie totul perfect și să
nu ne fi despărțit niciodată?

Îl mai voiam din nou în viața mea?
Un lucru era sigur: dacă nu pe el, atunci
pe nimeni altcineva.

Meritam cu siguranță o explicație
pentru ce se întâmplase, iar pentru
acest lucru trebuia să îl caut și să îl
găsesc. Pe de altă parte, știam că
revenirea lui în viața mea îmi va da
complet lumea peste cap. Dar acum
poate că eram mult mai pregătită să
descifrez misterul său.

M-am uitat pe geam. Încă nu se fă-
cuse de tot seară. Ploaia se oprise și mi-
rosea plăcut a prospețime. Nu dormisem
foarte mult, astfel încât exista o șansă ca
anticariatul despre care îmi vorbise să nu
se fi închis. Nu mai aveam răbdare, știam
că dacă o să rămân în casă, o să mă gân-
desc toată noaptea la discuția noastră și
că nu o să ajung la nicio concluzie.

M-am îmbrăcat și am plecat. Oare
ce-o fi fost în capul meu să cred că într-
o zi chiar îl voi găsi? Și totuși, măcar
știam ce caut. Mulți oameni își caută o
viață întreagă sufletul pereche fără să
aibă nici cea mai vagă idee cine este
acea persoană și cum sau unde o pot
întâlni.

Nu mai intrasem niciodată în acel
anticariat, dar știam că trebuie să fie
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unul, exact așa cum spusese, în zona
centrală a orașului. Cred că era în jur de
9 PM.

Am traversat parcul din apropierea
cabinetului meu și am admirat felul în
care lacul strălucea deși luna încă nu își
făcu apariția pe cer. Un bătrân stătea pe
o bancă din apropierea parcului și
asculta liniștit murmurul nopții:

- Știți cumva unde se află antica-
riatul?

Mă privi zâmbind, ca și cum aștepta
să îl întreb acest lucru și îi făcusem o
mare bucurie.

- Este chiar în spatele teatrului.
- Vă mulțumesc!
Nu apucă să îmi răspundă, pentru că

se refugie deja în lumea lui.
Am mers exact unde îmi spusese, și

am găsit locul pe care o căutam. Nu
mare mi-a fost surprinderea să desco-
păr că anticariatul se închisese cu cinci
ani în urmă. Arăta aproape ca o ruină.
Mai mult ca sigur, avusesem un simplu
vis și nu ar fi trebuit să am încredere în
felul în care pshiciul meu începu să
delireze.

M-am întors dezamăgită spre casă,
nedorind să mă mai las vreodată purtată
de mirajul propriilor sentimente. Ajun-
gând la intrarea în parc, bătrânul era încă
acolo. Se uită la mine și zâmbi iar:

- Ai găsit ce te așteptai?
- Sincer nu știu ce să vă răspund.
- Pe cine cauți?
- Pe domnul Antonovici.
Am ales să răspund asta pentru că

deja îmi pierdusem orice fel de
speranță.

- Mă puteți ajuta?
M-a privit ezitant și atunci mi-am

dat seama că era absurd ce tocmai îl
întrebasem.

- Mă tem că nu pot.
- Am înțeles, vă doresc o seară

plăcută.
- Așteaptă! răspunse el ridicându-se

de pe bancă. Se apropie de mine și îmi
întinse un plic.

- Te rog, domnișoară, dacă poșta se
află în apropierea drumului tău, lasă
această scrisoare acolo. Mie îmi este
foarte greu să mă deplasez.

- Desigur, este la câteva minute de
casa mea. Chiar mâine o voi duce.

- Mulțumesc frumos!
Am plecat din parc și m-am întors în

casă. Mă simțeam distrusă. Într-un fel

sau altul, cu mari greutăți, reușisem să
uit o parte din amintirile cu domnul
Antonovici și mai ales felul în care mă
făcea să mă simt. Acum însă, totul
revenise la suprafață, mai proaspăt ca
oricând. Nu voiam să dorm, ca nu
cumva să îl visez iar. Am decis așadar să
fac noaptea albă și să îmi găsesc ceva
de lucru.

Am pus scrisoarea pe birou, și m-am
dus în bibliotecă să îmi caut atlasul de
anatomie. În timpul liber îmi plăcea să
recompun desenele din primul an de
facultate, așa cum se găseau în atlas.
Am început să desenez și am simțit cum
treptat scap de starea negativă și încep
să mă relaxez. Chiar când am vrut să iau
o pauză și să îmi pregătesc un nou ceai,
mi-a sărit în ochi un detaliu ce mi-a
făcut inima să zvâcnească. Pe plicul
scrisorii bătrânului din parc scria la
destinatar Benerice Rotowski.

Am deschis într-un suflet plicul, deși
inima îmi bătea foarte foarte tare și
degetele îmi tremurau. Scrisoarea părea
după aspectul hârtiei, foarte veche, ca
și cum ar fi fost scrisă cu câțiva ani buni
în urmă:

”Iubito, nici nu știi cât de mult mă
bucur că ai făcut alegerea să mă cauți
într-un timp atât de scurt. Știam că nu
o să mă dezamăgești și că și tu îți
dorești în adâncul inimii să fim din nou
împreună. Mai este puțin până să trăim
această experiență. Așa cum ți-am zis,
tot ce ai trăit a fost real, căci altfel nu ai
fi ajuns să ții această scrisoare în mâini.
Acum însă, îți voi spune ce trebuie să
faci în continuare. Ai încredere că totul
va fi bine și că totul depinde de tine. Eu
sunt pregătit să te revăd, și chiar dacă îți
este frică de acest moment, chiar dacă
nu vrei să descoperi nicio schimbare,
crede-mă că acum totul va fi mult mai
frumos. După tot acest timp, dragostea
noastră este la fel de puternică și știu
sigur că nimic nu o va putea stinge
vreodată.

Scumpa mea Benerice, ai de făcut
de această dată, un drum lung. Vreau să
mergi la reședința mea unde ne-am
căsătorit. Nu te revolta, știu ce gândești,
că acel loc îți va trezi o multitudine de
amintiri. Și mie îmi trezește de fiecare
dată când îl vizitez. De asemenea, poate
crezi că din moment ce eu am dispărut
ca și cum nu aș fi existat niciodată,
înseamnă că asta s-a întâmplat cu tot ce

ține de mine, și prin urmare, nici
reședința nu mai există. Da, acesta ar
putea fi un argument logic dacă eu nu
aș fi reapărut acum în viața ta, alături de
toate elementele ce țin de mine. Știu că
nu știi drumul către reședință pentru că
eu te-am dus acolo și nu ți-am dat nici
un fel de detaliu despre locație, iar tu nu
ai simțit nevoia să mă întrebi pentru că
ai avut încredere deplină în mine și
apreciez enorm acest lucru.

Nu îți face griji, o vei găsi. În această
seară, la 11:30 PM, va pleca un tren care
te va duce în acea direcție. Dacă îți
dorești în continuare să mă întâlnești,
trebuie să te urci în el.

Nu uita că te iubesc,
Clement”
Domnule Antonovici, de ce te joci

cu mine? Dacă nu aș fi citit scrisoarea în
seara asta, ce s-ar fi întâmplat? Ar fi
dispărut orice șansă să ne întâlnim?

De ce să îl caut tot eu? I-am de-
monstrat că vreau să ne vedem prin
faptul că am mers la anticariat. Chiar
vreau să văd ce se va întâmpla dacă voi
pierde trenul din această noapte. Și risc
să fac o astfel de decizie pentru a vedea
dacă chiar mă urmărește, sau avea din
timp totul planificat.

Am ales așadar să mă culc. Nu am
adormit ușor, gândindu-mă la locul în
care ar fi putut să mă ducă acel tren și la
ce s-ar fi putut întâmpla în continuare.
Pe de altă parte, pentru mine era
esențial să știu dacă tot ce a spus este
adevărat, dacă chiar îmi urmărește
fiecare mișcare și ne vom întâlni.

Întrebarea mea era însă urmă-
toarea: ce urma să fac dacă nu mă va
contacta din nou? Dacă prin decizia de
a nu mă urca în tren îi dădusem de
înțeles, conform finalului scrisorii sale
că nu vreau să ne întâlnim. Dacă m-ar
fi cunoscut totuși cu adevărat, și-ar fi
dat seama care este motivul refuzului
meu.

Mi-am amintit când m-am trezit
dimineața spusele bătrânului din parc.
Mă rugase să las scrisoarea la poștă, și
într-un fel sau altul, chiar dacă era
pentru mine, i-am promis că voi face
acest lucru și eu mă țin mereu de
promisiuni.

După ce am luat micul dejun, am
plecat să las scrisoarea la poștă.

���
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C
onferința William Shakespeare. Sonete celebre,
sonete ascunse se referă la sonetele lui William
Shakespeare adunate în ediția din 1609 dis-
cutându-le pe cele mai celebre și traducerile lor

în limba română. Dar și la sonetele „ascunse” în piese, atât la
cele cunoscute ca atare de exegeții bardului, cât și la cele de-
scoperite de Horia Gârbea, ca traducător. Conferința a luat în
discuție și paternitatea textelor lirice„orfane” din Pelerinul în-
drăgostit pe care autorul consideră că o poate atribui lui
Shakespeare. Opera lui Shakespeare ascunde încă multe mis-
tere.

Actorul și scriitorul William Shakespeare s-a născut la 23
aprilie în anul 1564 la Stratford- upon-Avon, o localitate din
centrul Angliei, în apropiere de marele oraș Birmingham și la
160 de kilometri de Londra. Despre viața, cariera de actor și
cea de scriitor a lui William Shakespeare se cunosc destul de
puține lucruri și nu s-a păstrat niciun manuscris al său. Se
crede că a început să scrie poezie și teatru din anul 1585 și
și-a încheiat cariera după 1611. În ultimii ani ai vieții a trăit re-
tras la Stratford unde a și murit în ziua în care împlinea 52 de
ani: 23 aprilie 1616. A fost căsătorit cu Anne Hathaway, mai
în vârstă decât el cu opt ani și care i-a supraviețuit încă șapte
ani, și a avut trei copii. Shakespeare a scris multe piese de
teatru, unele singur, altele în colaborare cu alți autori dra-
matici, după obiceiul timpului. A scris de asemenea 154 de
sonete, publicate în 1609 și alte câteva poeme. A făcut parte
din mai multe companii teatrale. A fondat în 1599 Teatrul
Globe la Londra, teatru care a ars în 1613 și a fost reconstruit,
funcționând până în 1642. Opera teatrală a lui Shakespeare a
fost publicată în majoritate în 1623, după moartea autorului,
într-o ediție cuprinzând 36 de piese dintre care 18 mai fus-
eseră publicate anterior. Prin profunzimea și dramatismul
pieselor și frumusețea poeziei, Shakespeare este considerat
unul dintre cei mai importanți, dacă nu chiar cel dintâi scriitor
al lumii.

Horia Gârbea s-a născut la 10 august 1962 în Bucureşti.
Este doctor în inginerie civilă, cadru didactic universitar. În
domeniul literar, a debutat în 1982 cu poezie.

A publicat poezie, proză, teatru, critică literară si teatrală,
eseuri. În total 14 piese reprezentate în România ca şi în An-
glia, Franţa și Serbia. Este membru al Uniunii Scriitorilor și al
UNITER, al PEN Club România. A tradus în română şi a adap-
tat pentru scenă numeroase piese din literatura universală de
W. Shakespeare (10 piese), Pierre Corneille, S. I. Witkiewicz,
Fernando Arrabal, A.P. Cehov, Dario Fo, Marivaux, etc. A pub-
licat peste 30 de volume de literatură originală și de traduceri.
A primit Premiul Uniunii Scriitorilor pentru dramaturgie pe
anul 1999, traduceri pe 2014 și Literatură pentru copii pe
2016, Premiul Academiei Române pentru dramaturgie – 2001,

Premiul „Andrei Bantaș” în 2012. În prezent e președintele
Filialei București-Poezie a USR.

Membru în Comitetul Director al USR din 2003. A fost vi-
cepreședintele Institutului Cultural Român. Distins cu Ordinul
Meritul Cultural în grad de cavaler (2004), înălțat la grad de
ofițer în 2010.

Conferința„William Shakespeare. Sonete celebre, sonete as-
cunse” susținută la Cluj-Napoca luni, 11 iunie 2018, ora 12 a
fost urmată de o lansare a volumului Lunaticul, îndrăgostitul și
poetul sau Despre personajele lui Shakespeare de Horia Gârbea
și de volumul de versuri al aceluiași autor Poeme cu înger, am-
bele apărute la Editura NEUMA și de prezentarea Revistei
NEUMA, nr. 5-6 / 2018. Autorul volumelor a fost prezentat de
poeta Andrea H. Hedeș, directoarea editurii și revistei NEUMA
și de criticul literar Andrei Moldovan, redactor-șef al revistei
NEUMA. Amfitrioana și moderatoarea întîlnirii a fost criticul
literar Irina Petraș, președinta Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor
din România, în fața unui public erudit și empatic.

Marți, 12 iunie, ora 12, Biblioteca Judeţeană„Petre Dulfu”
în colaborare cu Cenaclul literar „Petre Dulfu” şi Editura
Neuma Cluj-Napoca au adus și la Baia Mare Conferința
”William Shakespeare. Sonete celebre, sonete ascunse”. Con-
ferința a fost urmată de lansarea cărţilor: „Lunaticul, îndră-
gostitul şi poetul sau despre personajele lui Shakes-
peare” şi „Poeme cu înger”, ambele sub semnătura ace-
luiaşi Horia Gârbea şi a cărţii aniversare „Florica Bud –
Oglindă în timp”și a fost prezentat nr. 5-6/mai-iunie 2018,
al revistei de cultură„Neuma”. Despre autori și despre cărțile
lor au vorbit: Andrea Hedeş, director Editura Neuma, Liana
Pop, bibliotecară, Biblioteca Judeţeană„Petre Dulfu”, Florica
Bud, preşedintele Cenaclului literar „Petre Dulfu”.

Conferinţa William Shakespeare.
Sonete celebre, sonete ascunse

susţinută de Horia Gârbea la Cluj și Baia Mare
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O
afirmație șocantă a lui Ale-
xandr Soljenițîn, extrasă
parcă din infernul învolbu-
ratei sale biografii perso-

nale: „Să reziști în numele adevărului e
nimic. Pentru adevăr trebuie să stai în
închisoare.”

Instantaneu, gândul mă duce către
îndelung și insistent vehiculata „rezis-
tență prin cultură” cu care s-a defilat
triumfal în spațiul post-decembrist ro-
mânesc. Este neîndoielnic că rezistența
din care nu puțini și-au făcut un titlu de
glorie și monedă de schimb pentru
absența sau mediocritatea operei era
„prin cultură”, dar „în numele ade-
vărului” și a derivatelor sale: dreptate,
justiție, echitate etc. Altfel, ea n-ar fi
avut nici o valoare – nici morală, nici
simbolică, nici artistică și, cu atât mai
puțin, politică…

Și vine, iată, acest rus uriaș – ca model
de conștiință civică și ca emblemă ideo-
logică mai mult chiar decât ca scriitor –
care crucifică ideea de rezistență pe
altarul sordid al penitenciarului, parafra-
zând implicit parafraza pauliniană: dacă
închisoare nu e, nimic nu e…

*
Făcându-l pe om după chipul și ase-

mănarea sa, Dumnezeu a comis primul
plagiat din istoria universului. Faptul că a
dat copy paste la propria imagine nu e o
scuză, ci, mai curând, semnul unei
uimitoare lipse de imaginație.

*
Germania = Kant, Hegel, Schopen-

hauer, Nietzsche, Marx, Heidegger (filo-
zofi); Brahms, Bach, Beethoven, Mozart,
Wagner (muzicieni); Goethe, Thomas
Mann, Kafka (scriitori); Max Planck,
Albert Einstein, Werner Heisenberg
(fizicieni); G. E. Lessing, Fr. Schiller, G.
Hauptman, Bertolt Brecht (dramaturgi)
ș.a.m.d., ș.a.m.d.

Unul dintre acești germani exponen-
țiali, Arthur Schopenhauer, despre Ger-
mania: „În perspectiva morții mele, do-
resc să fac această confesiune: dispre-

țuiesc națiunea germană din cauza pros-
tiei sale nesfârșite și roșesc la gândul că îi
aparțin.”

Fără comentarii…

*
„Experimentul Iisus” este eroarea

goală de înțeles prin care Dumnezeu
plasează pentru totdeauna omenirea sub
blestemul diabolic al gratuității tragice.
Iisusiada nu are nici finalitate, nici sens.
Din aventura lui Mesia, umanitatea nu iese
mai bună și niciTatăl Ceresc mai drept sau
mai informat. Răstignirea Fiului Domnului
e un model spectaculos-naturalist de
Jesus Christ Superstar atâta vreme cât
punctul său de plecare rămâne apriorica
dilemă, care pune în stare de incompa-
tibilitate două iubiri absolute. Dumnezeu
trebuie să aleagă între„fiul său iubit”, Iisus,
și abstracțiunea iubirii pentru om, oameni,
omenire, umanitate… Nici una dintre
opțiuni nu se legitimează însă printr-o
variantă salvatoare.

*
Stilul reprezintă o trăsătură distinc-

tivă – și, prin aceasta, o valoare – doar pe
suprafețe mici și mijlocii. A vorbi despre
stil în cazul operei lui Shakespeare este o
prostie, dacă nu de-a dreptul o impietate.
Așijderea, ce fel de stil are Tolstoi? Dar
Dostoievski, Balzac sau Proust?

Viața însăși nu are stil, iar atunci când
pare a avea, undeva-ceva este fals ori în
neregulă. Cu cât într-o imagine literară
impresia de viață este mai pregnantă,
mai densă, mai copleșitoare, cu atât va-
lențele stilistice ale scriiturii se atenuează,
diluându-se sau topindu-se cu totul în
oceanul narativ.

*
Una dintre cele mai crâncene ipocrizii

ale democrației noastre liberale o repre-
zintă incriminarea interesului și, mai ales,
a interesului de grup. Politologi dintre cei
mai serioși precum și publiciști vehe-
menți se fac că uită adevărul elementar
că orice partid politic nu este altceva
decât un grup mai mic sau mai mare de
indivizi uniți în jurul unui (unor) interes(e)
comun(e). De regulă, economic(e). Ceea

ce le diferențiază sunt căile și mijloacele
prin care înțeleg să ajungă la satisfacerea
acelor interese. Restul e propagandă.

*
Includerea în textul Declarației de

Independență a SUA, după viață și li-
bertate, a cuvântului fericire este salutată
îndeobște ca o mare victorie a omenirii,
prin reprezentanții săi cei mai avansați și
mai merituoși, cetățenii americani. Sta-
tuată drept imperativ constituțional,
căutarea fericirii terestre se preschimbă
astfel, prin refracție, în idealul total, ple-
nar și absolut al speciei umane.

Partea proastă în povestea asta cu
aparențe de utopie antropologică este
gradul ei ridicat de metaforită semantică.
Nimeni nu poate spune concret și cu pre-
cizie ce este fericirea, deși există câteva
cuvinte și sintagme acceptate ca trepte în
aproximarea decentă a definirii sale. De
exemplu: satisfacție, mulțumire, armonie
interioară, pace sufletească, liniște, core-
spondență între aspirație și împlinire,
împăcare a eului cu sinele ș.a.m.d.

S-ar zice, din această enumerare, că
avem de-a face cu o valoare emi-
namente pozitivă. Și chiar așa este. Un
singur detaliu – unul dintre acelea în
care, după cum se zice, se ascunde
diavolul – dă însă de-a berbeleacul
pozitivul raționament. Fericirea are toate
calitățile cu putință și alte câteva pe
deasupra, dar – ăsta e cusurul ei! – nu
este creativă Și pentru că îi lipsește
această dimensiune, starea de fericire
decade fără veste într-o sărbătoare a
sfârșitului de lume, într-un miracol de
frumusețe a repaosului existențial, în-
tr-un festin al sufletului copleșit de pro-
pria satisfăcută imanență. Numai că oa-
menii nu pot supraviețui eternizării
eminescienei stări pe loc, fiindcă reflexele
vitale li se atrofiază, iar individul prinde
să alunece spre derutanta letargie a
fericirii care este, în cele din urmă, letală.

O lume cuprinsă de fericire este o
lume în metastază existențială. Salvarea
este răul, durerea, suferința…

Gelu neGreA

Dacă închisoare nu e, nimic nu e...
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VIS DE-O NOAPTE-N MIEzUL VERII
de William Shakespeare –

repovestirea și traducerea versurilor
de Horia Gârbea

După debutul în literatura pentru copii,
în 2015, cu îndrăgita carte de poezie Cân-
tecele lui Huppy, cu ilustrații de Laura
Poantă, (Editura NEUMA) și după cartea
eveniment Uimitoarele aventuri ale lui Făt-
Frumos din Lună, ilustrații de Laura Poan-
tă, (Editura NEUMA), în 2016, carte dis-
tinsă cu importante premii: Premiul Uni-
unii Scriitorilor din România la Categoria
Literatură pentru copii și tineret pe 2016,
Premiul Liviu Rebreanu pentru proză în
cadrul Salonului Internațional de Carte -
Bookfest Chișinău, ediția XXV-a. Premiul
a fost acordat de ICR Chișinău. Locul în-
mânării Premiului a fost Congresul Emi-
nescologilor de la Academia Republicii
Moldova, Premiul de Excelență Diver-
bium Madrid, Horia Gârbea revine în forță
în 2017 inaugurând Colecția Shakespeare
pentru copii a Editurii NEUMA.

LUNATICUL, ÎNDRăGOSTITUL
ȘI POETUL

sau Despre personajele
lui Shakespeare

Este cel mai recent volum și unul
dintre cele mai elaborate ale polivalen-
tului autor Horia Gârbea, la capătul a 8
ani de lecturi și traduceri din și despre
Shakespeare. Volumul cuprinde 20 de
eseuri. La Shakespeare totul semnifică.
Totuși, dacă ar fi să aleg o latură mai
semnificativă decât altele, aceasta ar fi
creația de personaje. Orice reflecție
asupra lui Shakespeare revine la per-
sonajele pe care, ca un demiurg, le trim-
ite în lumea lor, uneori doar vremelnic
tangentă celei pământești. Chiar dacă
lunaticul, îndrăgostitul poetul/ au cam
același fel de rătăcire, cum crede Tezeu,
ei sunt diferiți. Dar, într-un fel, toți trei
sunt fețe ale lui Shakespeare însuși cel
care, curajos ca un nebun, pătimaș ca
un îndrăgostit și lucid ca un mare poet,
i-a zămislit.

SHAkESPEARE SONETE ALESE
ȘI ALTE VERSURI

În traducerea lui Horia Gârbea

„Lucrarea se adresează iubitorilor
poeziei în general, celor ai lui Shake-
speare în special. Ea se dorește un con-
centrat „compendiu”dintr-o operă lirică
excepțională și sper că va deschide o
viziune adecvată sensibilității contem-
porane. Nu mai puțin, sper că actorii
care vor căuta să-și aleagă spre a recita
fragmente semnificative din Shake-
speare vor găsi util acest volum. Mi se
pare potrivit să închei această notă cu o
respectuoasă reverență în fața tuturor
predecesorilor, traducători care au lu-
crat, prin ani și decenii, la redarea în
limba română a operei Bardului. Efortul
lor merită cea mai înaltă admirație.
Orice contribuție în plus, precum
aceasta, nu poate decât să se înscrie
într-o semnificativă continuitate.”

Horia Gârbea

WILLIAM SHAKESPEARE
Vis de-o noapte-n miezul verii

Repovestire și traducerea versurilor: Horia Gârbea
Coperta și ilustraţiile: Dan Căsuţă
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2017

COLECŢIAPROSPERO

TRADUCERE ȘI APARAT CRITIC DE
HORIA GÂRBEA

WILLIAMSHAKESPEARE

ȘI ALTE VERSURI

Acest volum este rodul a 7 ani de recenzii literare. El marchează și
încheie o etapă. Volumul adună mare parte din întâmpinările scrise în pe-
rioada 2010-2017. Redusă la câteva cuvinte, activitatea de cronicar literar
înseamnă să tai lemne și să cari apă de la fântână, ca în povestea zen.
Spațiul în care trebuie imaginată povestea este însă Purgatoriul lumii lit-
erare. Recenzorul poate rămâne captiv aici, fără a i se deschide Porțile
Marii Critici Literare, cu palide șanse de a lăsa vreo urmă în Marea Carte a
Vieții Istoriei Literare, fără a urca sau coborî în cercurile de lumină și în-
tuneric ale lumii scriitorilor, lume în care este inclus cu indulgență. La
răstimpuri, cronicarului de întâmpinare i se aruncă pe masa de lucru un
măr de aur pe care stă scris: celei mai frumoase. Din cercul său strâmt, este
chemat să aleagă zeița câștigătoare.

CELEI MAI FRUMOASE. Șapte ani de recenzii
de Andrea H. Hedeș

În pregătire:
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Redusă la câteva cuvinte, activitateade cronicar literar
înseamnă să tai lemne și să cari apă de la fântână, ca
în povestea zen. Spațiul în care trebuie imaginată

povestea este însă Purgatoriul lumii literare. Recenzorul
poate rămâne captiv aici, fără a urca sau coborî în cercurile
de lumină și întuneric ale lumii scriitorilor, lume în care
este inclus cu indulgență. La răstimpuri, cronicarului de
întâmpinare i se aruncăpemasade lucruunmărde aur pe
care stă scris: celei mai frumoase. Din cercul său strâmt,
este chemat să aleagă zeița câștigătoare.

Andrea H. Hedeș
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Î
n ultimul deceniu al secolului al
XX-lea, politicul și literatura se
amestecă în proporții încă nede-
cantate riguros. Este clar, însă, că

scriitorii nu rămân indiferenți, nu se re-
trag în turnul de fildeș. Dimpotrivă. Co-
boară în stradă, încercând să devină, ca
romanticii, scriitori-cetățeni, fac politică,
scriu editoriale, polemizează pe teme de
actualitate. Ficțiunea cade pe locul al
doilea. Sunt alte cestiuni arzătoare la or-
dinea zilei...

Ce-i rămâne literaturii pe acest fundal
tulbure, confuz? Să-și vadă de treaba ei,
desigur. Să descrie lumea așa cum este
ea răsfrântă/filtrată prin secole de litera-
tură și de filosofie, dar și prin creuzetele și
retortele imaginației, pentru a deveni o
coerentă viziune artistică asupra exis-
tenței.

Literații care polemizează sau dau
replici acid-epice literaturii din timpul co-
munismului, mai ales împotriva genera-
ției șaizeci, proliferează. Una dintre aceste
replici, cu slabe efecte stilistice și estetice,
totuși, înscrisă în trendul epocii, însă, a
fost literatura erotică, erotizată până la
pornografie. Eugen Șerbănescu scrie și
publică După-amiază cu o nimfomană,
urmat, în replică, de variante feminine:
Ioana Băețica, Fișă de înregistrare, sau
Ioana Bradea, Băgău. Mă opresc aici cu
aceste exemple. À rebours față de această
literatură excesivă, care caută să șocheze
cu orice chip, scriitori, ca Gheorghe Stroe,
de exemplu, meditează epic, în Soarele
roșu, asupra comunismului. Unul dintre
puținele romane de sertar.

Alți scriitori sunt preocupați de tem-
atici mai grave. Apar cărți cu tematică
politică sau religioasă, se publică o bo-
gată literatură memorialistică. Nonficți-
unea devine mai atractivă pentru cititor
decât ficțiunea. Apar acum Închisoarea
noastră cea de toate zilele, de Ion Ioanid,

Jurnalul fericirii, de N. Steinhardt, Osti-
nato, Gherla, Patimile după Pitești, de Paul
Goma, Fenomenul Pitești, de Virgil Ierun-
ca, Evadarea tăcută și Evadarea imposi-
bilă, de Lena Constante, povestea Elisa-
betei Rizea, din Nucșoara, Douăzeci de ani
de temniță în Siberia, de Anita Nandriș-
Cudla, Jurnalul unui jurnalist fără jurnal,
de Ion D. Sîrbu, obligând la reevaluarea
etică și estetică, est-etică, a romanului
politic de dinainte de 1989. Eugen Simi-
on sintetizează problematica într-o lu-
crare fundamentală: Ficțiunea jurnalului
intim. Este o literatură de recuperare a
memoriei istorice, a unei istorii interzise,
ale cărei adevăruri fuseseră cunoscute
doar parțial, transformând lupta pentru
adevăr într-o obsesie – obsedantul dece-
niu.

Pe lângă alte evenimente, cel mai im-
portant fiind campania anti-Eminescu,
inițiată de Paul-Cezar Bădescu în revista
„Dilema” din 27 februarie 1998, care ani-
mă lumea literară cu tot felul de seisme,
furtuni, vijelii, averse, apar scriitori care
respiră adânc aerul libertății resimțite ca
absolute și care vor să recupereze neîm-
plinirile cauzate de totalitarism. Aceștia
sunt: Horia Gârbea, Dan Stanca, Adrian
Oțoiu, Cătălin Mihuleac, Petru Barbu,
Ovidiu Dunăreanu, Cristian Tudor Popes-
cu, Felicia Mihale, Radu Aldulescu. Ma-
riana Codruț, care debutase ca poetă
înainte de 1989, publică, în 1997, ro-
manul Casa cu storuri galbene.

Anii nouăzeci sunt efervescenți și în
așa-zisa provincie. Entuziasmul generat
de libertatea de exprimare generează o
bogată literatură. Fragmentarismul tinde
spre unitate, marginea aspiră spre cen-
tru. O dovedește din plin literatura lui
Gheorghe Stroe (1953-2017), prozator
cu o voce distinctă în peisajul literar tele-
ormănean. Literatura sa a relevat un ta-
lent aplecat spre parabolă şi reflecţie.

Povestea, istoria sunt un suport pentru
alegorie şi parabolă. Un demon în-
dreaptă permanent epicul către zonele
parabolicului lăsând urma grea a lui
Kafka, Márquez, Camus.

Romanul Soarele roşu (1996, ediția a
II-a, 2013) e o parabolă a tiraniei, scris
într-un stil dens şi tensionat, referind de-
spre relaţia dintre un conducător alienat
şi o epocă bolnavă, dominată de comu-
nism, soarele roşu. Tema dublului de-
schide uşa infernului, relevând relaţia
dintre aparenţă şi esenţă, necesitate şi în-
tâmplare, bine şi rău, moral, imoral,
amoral. Individul căruia i se fură identi-
tatea şi existenţa, şi căruia i se atribuie,
prin rapt, alta, reprezintă, în mod sim-
bolic, colectivitatea abătută de la drumul
firesc al destinului, obligată prin teroarea
istoriei să intre într-o fundătură. Într-un
fel, toţi au fost sosii, indivizi cu o altă iden-
titate, fapt conştientizat sau nu. Scriitorul
spune povestea unei drame colective,
deşi, aparent, într-un prim-plan al lecturii,
ar fi vorba despre o dramă a individului.
Tuturor li s-a furat, de fapt, existenţa şi cel
mai grav a fost că unii au îndrăgit în-
chisoarea, luând-o drept paradis. Mistifi-
carea atrage falsificarea existenţei unui
individ şi, prin efectul rezonanţei, a în-
tregii societăţi.

Metafora soarele roşu este o imagine
a comunismului. E un soare bolnav, infla-
mat, care doar dă impresia normalităţii, a
binelui. Omul e obligat să trăiască între
limite impuse şi aceste limite devin în-
chisoarea sa, casa fără uşi şi ferestre din
parabola lui Mircea Eliade, care oferea ca
soluţie existenţială salvarea în spirit. Per-
sonajul (nu e lipsită de importanţă ab-
senţa numelui, absenţa identităţii) nu
ajunge să-şi iubească locul, e permanent
revoltat. E un mod de a sugera că sal-
varea nu există doar în spirit, ci şi în in-
surgenţă.

Nouăzecismul la extreme:
Gheorghe Stroe
și Ioana Băeţica

AnA dobre
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Atipic, după debutul cu un roman,
Gheorghe Stroe a evoluat cu proză
scurtă. Volumele Diavolul în Valea Sării
(1999) şi Vânătoare pe muntele de cenuşă
(2000) demonstrează calităţile de bun
povestitor atras de insolitul existenţei, ca-
pabil să convingă de normalitate într-o
lume, epic, anormală. Existenţialismul se
întrepătrunde cu fantasticul straniu şi
miraculos, dar şi cu realismul magic már-
quezian. Între atâtea modele celebre,
prozatorul nu se dezindividualizează. El
are temele sale personale, personajele,
lumea sa, o lume ca nelumea, la capătul
admisibilului şi suportabilului, la graniţa
dintre real şi ireal. Trecerile într-o parte
şi-n alta sunt frecvente şi, din aceste in-
trări şi ieşiri derivă o întreagă artă nara-
tivă pe care, orgolios, şi-o revendică şi o
susţine.

Una dintre dimensiunile care-i indi-
vidualizează proza este inteligenţa nara-
tivă prin care dozează evenimentele,
faptele subordonate unei idei, unei sem-
nificaţii. O performanţă a scriitorului este
nararea la persoana a doua, tehnică difi-
cilă, aplicată de Alain Robbe-Grillet în
Gumele. Vânătoare pe muntele de cenuşă,
proza din volumul omonim, uzează de
această formulă prin care se creează su-
gestia unei ierarhii narative, a unor eva-
nescente cercuri concentrice, parcurse
de naratorul observator şi judecător al
unor fapte de viaţă. Stilul indirect liber
face să se creeze impresia unei identităţi

între narator şi personaj, perspectivă din
care e posibilă judecarea datorită iluziei
create că personajul narator se adresează
sieşi. Ipostazierile par multiplicate, re-
memorarea creează sugestia călătoriei, o
călătorie la capătul eului. Vânătoarea pe
muntele de cenuşă e o metaforă a vieţii şi
a drumului individului în propriul destin,
un vânător de vânt, un Sisif. Sensul vieţii,
al vânătorii rămâne tainic, vânatul nu se
arată mereu, iar când o face, există şi sur-
priza de a constata că vânatul eşti tu în-
suţi, viaţa ta proprie, „un munte de
cenuşă” pe care, îndărătnic, urci într-un
efort sisific.

E de remarcat şi capacitatea scriitoru-
lui de a-şi schimba instrumentele fără a
le ignora pe celelalte, anterioare. În Di-
avolul în Valea Sării experimentează teh-
nica narativă la persoana întâi şi formula
realismului magic. Toposul Valea Sării se
fixează într-o lume labirintică, în care ex-
istă mijloace de circulaţie miraculoase,
deplasarea făcându-se de la real, normal,
natural, logic la ireal, anormal, nenatural,
ilogic.

În povestirea omonimă, plictiseala
este un motor al acţiunii, un impuls prin
care se produce ieşirea din firesc şi nor-
mal. Tehnica amânării deznodământului
creează suspansul. Senzaţionalul e tratat
parodic. Finalul neaşteptat este etic şi
transformă o proză ce porneşte obişnuit
într-o parabolă despre alegere, liberul ar-
bitru, despre bine şi rău.

În cele mai bune proze din volumul
Fotograful de mirese, scriitorul creează
imagini – fotografii – în care oamenii sunt
surprinşi în gesturi fundamentale. Proza
omonimă se deschide sugestiv prin
imaginea omului în spatele mesei cu fo-
tografii, clişee, chitanţe. La fel, Pescuitul
de duminică. Ochiul aparatului de fo-
tografiat sau de filmat, sticla, fereastra,
fântâna sunt spaţii de trecere prin care
omul, spiritul creator îşi poate trans-
cende condiţia sau poate realiza conexi-
uni. Multiple canale de comunicare leagă
această lume de alta, ficţională, imagi-
nară, virtuală. E un mod de a fixa o atitu-
dine, totdeauna îndărăt, îndărătul unui
ochi impasibil, ca acela al aparatului de
fotografiat prin care surprinzi aspecte ful-
gurante, clipe eternizate pe celuloid. Cre-
atorul selectează din realitatea cea de
toate zilele aspecte, imagini, situaţii,
chipuri care, prin chiar această selecţie,
trebuie să spună ceva, să reveleze ceea ce,
de obicei, se ascunde. Proza se constituie
în jurul unor simboluri – fotograful, mi-
reasa, nunta. Raportarea la eveniment se
face din interior şi din exterior. Mireasa e
în interiorul evenimentului, îl trăieşte ple-
nar şi sincer, realizând momentul unic.
Nunta ei este apogeul la care poate
ajunge ca fiinţă. Urmează apoi declinul.
Ulterior, raportându-se din exterior la
eveniment, retrăindu-l, ca şi cum nu i-ar
aparţine, încercând să-l aneantizeze, să-l
ucidă (distrusese toate pozele), îl goleşte
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de sensuri, îl desemanti- zează. Momen-
tul unic nu mai trăieşte decât în fo-
tografia artistului-fotograf. Repetabilita-
tea nu mai este posibilă. Amânarea e un
semn al alienării. Ea, mireasa de odin-
ioară, îşi clădeşte o serie de motivaţii
pentru a se repune în situaţia de atunci.

Paralel cu această psihologie miti-
zantă, se constituie, prin cumularea unor
secvenţe disparate, dar care fac parte din
scenariul destinului său, psihologia fo-
tografului, simbol al creatorului, al acelui
creator pentru care creaţiile sale sunt
copii spirituali – eterna temă a raportu-
lui dintre creaţie şi procreaţie. Ideea este:
orice creator este creatorul unei singure
opere. Celelalte nu fac decât să o repete
sau chiar să o imite.

Sub semnul unui tragism ironic stă
Ultimul cititor, în care, la modul eseistic,
prozatorul pune problema receptării op-
erei. Plecând de la un aspect banal, co-
tidian, real – se scrie foarte mult în Româ-
nia postrevoluţionară – povestea alu-
necă în parabolă. Întrebarea care sub-
zistă ar fi: dacă nu mai există cititor,
creaţia se mai justifică? Este creaţia un
act gratuit, suficient în sine? Poate vieţui
în afara unui cititor? Sau întreţine iluzia
ultimului cititor? Legătura creator-creaţie-
cititor este una specială: niciun element
nu poate lipsi.

O schemă narativă se evidenţiază
peste tot – constituirea istorisirii prin
transcenderea realului. Faptul cotidian
furnizează materia primă pe care cre-
atorul o supune în creuzetele sale unui
proces de rafinare, de transfigurare. Eve-
nimentele capătă sensurile creatorului.
Povestirea în povestire, tehnica perspec-
tivistă, schimbarea perspectivei prin dia-
logul narativ sunt tehnici care se adap-
tează unei naraţiuni febrile, intelectua-
liste.

*
Dintr-o generație diferită, Ioana Băe-

țica (n. 1980) își face locul în literatură
printr-o fractură, o delimitare netă de li-
teratura anterioară. Cartea ei de debut,
Fişă de înregistrare (2004), cuprinzând
două părţi – Pulsul lui Pan (roman frac-
turist) şi Proză scurtă (Floarea din zid,
Planeta do diez, Tatuaj, Omul care a termi-
nat-o cu lumea), e scrisă după toate regu-
lile unei reţete pentru o carte de succes,
adică o carte care, în inflaţia existentă, să
se cumpere, să ajungă best-seller, să fie

citită. Autoarea nu sacrifică esteticul spi-
ritului economic, deşi cartea ei de debut
conţine toate ingredientele: şocantă, li-
bertină, provocatoare, tupeistă. Totuși, nu
trebuie luate în serios toate exhibiţiile.
Dincolo de teribilism, cartea dă pulsul
generaţiei douămiiste, generaţia fractur-
istă. Inteligentă, ea aplică aceste strategii
la realitatea contemporană românească,
pe care o vede exclusiv din perspectiva
unei subiectivităţi devorate de gânduri
incerte, vise erotice, aspiraţii, avânturi
spre cunoaştere. Nicio experienţă nu o
atrage mai mult ca dragostea. E la vârsta
când nu poate face altfel. Literatura a
vorbit în termeni solemni despre dra-
goste ca despre o experienţă decisivă a
omului, o experienţă prin care omul
poate accede la absolut, la eternitate. Au-
toarea nu aduce nimic nou ca tehnică
narativă, ca tematică. Nou este modul
dezinvolt, dezinhibat, indiscret chiar, în
care vorbeşte despre lucruri interzise
prin prejudecata publică şi morală.

Generaţia Ioanei Băeţica, ivită în lume
în 1980, în plină epocă a optzeciştilor, a
postmodernismului, desolemnizează
dragostea, o coboară de pe piedestal şi
o beşteleşte, o vede din unghiul lubric-
ităţii, al concupiscenţei, al teluricului lip-
sit de transcendentalitate. Ea pare un
produs al unei generaţii epuizate, care
caută alte lucruri, considerate interzise,
pentru a le detabuiza, pentru a le coborî
de la înălţimea la care le situaseră gener-
aţii întregi, pentru a le vedea şi altfel.

Revolta autoarei priveşte pudibon-
deria, fariseismul, perversitatea unora
care, refuzând să vorbească despre
subiecte, situaţii, evenimente ce fac parte
din viaţa noastră, creează impresia că ele
nici nu există. E uimitor câtă revoltă şi cât
revoluţionarism încap la o scriitoare
tânără crescută şi educată într-un oraş de
provincie, Turnu Măgurele, un oraş
cuminte, aşezat, în care„gura târgului” e
încă puternică şi decisivă. Bovarică, un
bovarism depăşit prin îndrăzneală şi im-
petuozitate, Ioana Băețica s-a rupt de
acest mediu şi, prin superbia atitudinii
sale, a mai înregistrat o„fractură”.

Dacă toată generaţia aceasta fractur-
istă, în care s-ar integra şi alţi scriitori din
altă generație, ca Emil Brumaru, Ştefan
Agopian, Marius Ianuş, Mihail Gălăţanu,
este la fel de radicală şi îndrăzneaţă, e
posibil să impună un nou mod de a
vedea, de a concepe literatura, de a con-

strui un text literar până când publicul
dezabuzat va cere alte îndrăzneli, alte
obrăznicii. Receptorul, destinatarul unor
astfel de lucrări are un cuvânt serios de
spus. Ei vor să şocheze acest receptor
rătăcit în meandrele literaturii şi ale
tranziţiei şi să-l recupereze pentru spirit.
Romanul fracturist poate însemna şi
acest lucru: o ruptură cu/în mentalitatea
obişnuită, banală, cu scopul de a trezi
dintr-un somn letargic. Realităţile despre
care autoarea vorbeşte există chiar dacă,
limitaţi de prejudecata morală castra-
toare, le ignorăm, ocultându-le în de-
plină cunoştinţă de cauză.

Formula naraţiei subiective, în roman
şi în proza scurtă, dă caracter de confe-
siune, de jurnal, ambiţia fiind de a crea
impresia puternică de autenticitate, de
substanţialitate, nu altfel decât trăiriştii,
huliganii generaţiei ’30. Nimic nu e nou
sub soare. Îndrăzneala înfruntării preju-
decăţii publice nu e originală. Cititorii
Ioanei Băețica (va avea, desigur, mulţi
cititori atraşi de primele pagini provoca-
toare, dezinhibate) va trebui să vadă şi
altceva dincolo de senzualism şi sexuali-
tate, anume sensul ordonator pe care îl
conferă autoarea, ceea ce distinge
această proză de simpla pornografie.

Îndrăznelile pe care ni le reprimăm,
revoltele anonime, refulările, durerile, re-
gretele, suferinţele, necazul, amărăci-
unea că istoria noastră contemporană nu
e la înălţimea idealurilor, toate răzbat în
fraze fremătătoare, caustice, vitriolante.
Această generaţie s-a săturat de expli-
caţii şi de circumstanţe atenuante pen-
tru situaţii injuste, de neiertat, pe care
ceilalţi sunt dispuşi să le acorde istoriei
de după 1944. De aceea e radicală. Vrea
totul sau nimic. Are justificări, de ordin
raţional sau afectiv, pentru atitudinea ei
de respingere. E o generaţie neiertă-
toare, camilpetresciană, care raportează
totul la absolut. Vrea să şocheze, să orip-
ileze, să descumpănească spiritul obedi-
ent sau captiv pentru a-şi arăta propriile
lumini, propriile orizonturi. E o lume pe
care ei o creează. Şi pentru aceasta aleg şi
regulile după care să trăiască. Pe de altă
parte, generaţia aceasta e speriată de
problemele mari ale existenţei, dar bra-
vează mereu, dând impresia că s-a năs-
cut singură, cum îi reproşa La Sartreuse
lui Sartre, că e absolut independentă.
Problema morţii, de exemplu, e tratată
cu toată gravitatea.
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Autoluciditatea cu care se priveşte nu
este a unei voyeuriste, a unei superfi-
ciale. Libertinajul este desigur o mască
pe care naratoarea şi-o pune pe figură
pentru a deruta. Numele nu este întâm-
plător: Vlada. O trimitere către numele
masculin Vlad şi de aici spre Vlad Ţepeş,
eroul sufocat de un mit castrator, nu este
exagerată. Luciditatea peste marginile
firii este a unei fiinţe cutremurate de tim-
pul care trece neiertător şi care poate
limita accesul la experienţe capitale. A
decela esenţa din aparenţă e idealul unei
eroine profunde, care întreprinde o călă-
torie la capătul eu-lui pentru a-şi cu-
noaşte toate minusurile, toate păcatele:
„Uită-te numai puţin în oglindă, fără
chiloţeii tăi de dantelă şi fără fondul de
ten care-ţi acoperă cearcănele vineţii de
sub ochi, uită-te le tine direct, fără cir-
cumstanţele atenuante ale creieraşului
tău plin de ficţiuni şi mai ales despre tine
însăţi. Şi-ai să vezi ce rămâne…”. Vlada nu
e ceea ce se cheamă o fată cuminte, nici
nu intenţionează să fie, nici nu vrea. Ea
vrea să cucerească, nu să se supună, nu
să se conformeze unor reguli pe care
le-au făcut alţii. E o halucinată de esenţe.
În viziunea ei, literatura răsfrânge sensuri
cioraniene:„Literatura e opţiunea de a nu
te sinucide”, propoziţie care apare de
două ori în contexte diferite.

Literatura fracturistă oripilează spiri-
tele mărginite, obediente, rigidizate în
atitudini impuse şi adoptate fără revoltă
ca pe un fatum imposibil de evitat.
Acesta e trecutul. Scriitorii fracturişti scriu
pentru viitor. Iar viitorul e pregătit pen-
tru dezinhibare, detabuizare… Indis-
creţia cu care pătrund în viaţa intimă
proprie are acest scop şi această expli-
caţie. Dialogul cu Agata despre datorie şi
responsabilitate e un dialog între trecut
şi viitor, cu implicaţii tragice pentru des-
tinul colectiv. Totul poate fi justificat în
rău sau în bine, însă toată această de-
monstraţie de inteligenţă şi raţionament
secătuieşte. E dureros că o asemenea
generaţie lucidă nu înţelege că peri-
clitează şi viitorul, şi lupta (optimistă)
pentru mai bine. Fatalismul viziunii nu
face casă bună cu hiperluciditatea. Per-
sonajele acestea sunt ca nişte Feţi-Fru-
moşi obosiţi pe care zmeul i-a băgat în
pământ până la genunchi. Mai trebuie o
sforţare pentru a răpune răul. După care
se vor cuminţi. Şi lanţul cauzal va reîn-
cepe.

Bravada, sfidarea emfatică nu înăbu-
şă într-atât textul încât marile emoţii
date de percepţia tragică a existenţei să
moară. Iată câteva reflecţii ale Vladei. Un
aer polemic animă în structura de
adâncime confesiunea: „Ştii ce cred eu,
Craig? Cred că nu suntem prea deştepţi.
Nici unul din noi. Cred că nu ştim să
râdem…”. În dragoste nu poţi da totul,
aceasta-i drama: „Dar există o parte din
noi pe care niciodată n-o vom putea da”.

Există şi tendinţa de a mitiza cotidi-
anul. Gestul tunderii părului bărbatului
trimite în subtext la mitul lui Samson şi
al Dalilei. Imaginea copleşitoare a păsă-
rilor, simbol al dorinţelor nematerial-
izate, latente, dar şi al pericolelor, reînvie
în memoria culturală imagini puternice
din filmul lui Hitchcock, Păsările, mit
modern. O capacitate enormă de a crea
simboluri, de a gândi viaţa în metafore
ca-n povestea simbolică pe care o in-
serează în revista lui Ianuş pune eveni-
mentele într-un orizont de semnificaţii
în care coexistă tragicul şi jemanfişismul.

Complex şi ca formă, şi ca fond, în
ţesătura evenimentelor vieţuiesc mai
multe teme. Una e răul social, un mal du
siècle, o greaţă care nu determină eva-
ziunea, ci replierea în sine, în lubri-
cităţile eului care dau senzaţia iluzorie
de libertate şi prin care realitatea dură,
tragică e „fentată”: „Nu, nu noi suntem
slabi sau exagerat de sensibili, nici eu,
nici Ianuş, nici Chiva, Domnica sau Ţupa.
Ţara asta ne îmbolnăveşte”. Alta e dra-
gostea, alternativa la o existenţă fără or-
izont.

Capacitatea de a stabili diferenţieri
subtile, ca aceea dintre senzualitate şi
sexualitate, arată un spirit raţional, în
sens clasic, camuflat în exagerări liber-
tine şi provocatoare. Deşi pare că sfi-
dează morala la fiecare pagină, o con-
cepţie etică există. Graniţa dintre moral
şi imoral e bine fixată în viaţă şi în artă.

Dintre cele patru proze în care Ioana
Băeţica repune în discuţie teme ale lite-
raturii universale (Kafka, Kundera, Bioy
Casares), am reţinut Omul care a termi-
nat-o cu lumea, în care continuă, aşa
cum făcea V. Voiculescu cu sonetele lui
Shakespeare, proza omonimă a lui D.H.
Lawrence, autor admirat, sub semnul
căruia îşi aşază opera:„Mulţi fauni morţi
am văzut ca nişte iepuri otrăviţi, zăcând
de-a lungul potecilor şi multe nimfe
moarte ca nişte lebede care n-au putut

să zboare şi pe care le-au mâncat câinii.
Dar eu sunt o nimfă şi o femeie şi Pan
este pentru mine, şi Christos este pen-
tru mine”. În simbolismul ce se degajă
descifrăm personalitatea autoarei înseşi
– nimfă şi femeie, reunind transcenden-
tul şi contin- gentul, sublimul şi abjec-
tul, inocenţa şi promiscuitatea.

D.H. Lawrence e un model estetic. Şi
la el zeflemeaua pare cuvântul de or-
dine, spiritul fracturist pare inventat de
el, cel care oripilase spiritul obedient
şi prejudecata publică prin Amantul
doamnei Chaterlay şi prin Fii şi îndră-
gostiţi. Preluat de fracturiştii contempo-
rani, care văd în el un posibil înaintaş,
devine exemplar.

În povestea pustnicului recunoaş-
tem un simbolism modern: omul con-
temporan rătăcit în faţa credinţei,
oscilaţia între un Dumnezeu sau mai
mulţi Dumnezei – Brahma, Krishna şi
Shiva, Buddha, Mithra… Persiflarea, în-
trebările directe sau subînţelese vizează
pe omul fără vocaţie care se păcăleşte
pe sine că este sau că poate fi altceva
decât ceea ce pare. Difuze în textul lui
Lawrence, însuşite de Ioana Băețica,
aceste modalităţi de a recepta realitatea
ar fi trecut pe nesimţite de la textul ori-
ginal, neterminat al scriitorului englez
dacă tânăra autoare n-ar fi ales corpuri
de literă diferite. Plăcerea de a pastişa e
o dimensiune ludică. Jocul intră în
plămădirea unei literaturi moderne, fie
şi post-postmodernistă. Întreaga vizi-
une şi concepţie a cărţii poate fi repusă
în discuţie de această perspectivă lu-
dică.

Dincolo de postmodernism, de post-
postmodernism, generaţia tânără, în
care Ioana Băețica îşi revendică un loc
important, reface experienţa trăiriştilor.
E posibil ca această generaţie care nu e
deloc cuminte, nici supusă canoanelor,
care inventează cu fervoare altele, să
repete miracolul generaţiei lui Mircea
Eliade, E.M. Cioran şi Constantin Noica...
Viitorul le aparţine.

Viitorul i-a ajuns din urmă, a devenit
prezent. Fracturiștii s-au cumințit. Ioana
Băețica s-a cumințit, în sensul intrării în
durată – mamă, soție, scriitoare...
Gheorghe Stroe urcă muntele de cenușă
ca un Sisif al eternității. Literatura le-a
reținut repirația în absolutul trăirii clipei
celei repezi.
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O
privire asupra lumii în proză, de la nivelul lui 2018,
spre 1990, descoperă o temă recurentă, istoria și
felul în care o înțelegem – pornind de la granița
politică și literară a lui 1990, an plasat în centrul

postmodernismului, ce nu reprezintă neapărat o ruptură sau o
discontinuitate față de experimentele optzeciste, și ajungând
la anul de acum, al Centenarului, cu ambiguitățile sale admin-
istrative, ce au ținut prima pagină a ziarelor de ceva vreme.

O conștientizare de sine a culturii române, care se referă, din
ce în ce mai insistent, la o serie de sărbători: au fost, mai întâi,
centenarele avangardiste (2013, Gherasim Luca; 2015, Gellu
Naum, Paul Păun; 2016, Dada), amintite și marcate prin noțiuni
precum sincronism și reprezentare; a fost, apoi, anul Mărășeș-
tilor dar și, salutar pentru critica noastră în epoca internetului,
anul Maiorescu și al Convorbirilor literare.

În acest context, tema istoriei este o temă semnificativă pen-
tru literatură și în special pentru lumea prozei; intervalul 1990-
2018 este unul mare, ce ar trebui periodizat în cel puțin două
mari părți. Cezura s-ar situa undeva după anul 2000: opoziția
dintre literatura (și în special proza) anilor 1990, a jurnalelor, a
memoriilor, a recuperărilor (Steinhardt, I.D. Sîrbu – sau Femeia în

roșu, de Mircea Nedelciu, Adriana Babeți, Mircea Mihăieș) și cea
de după 2000, a redescoperirii prezentului (cu polemicile de-
spre minimalism) este evidentă: două tipuri de discurs al prozei,
ce pot fi plasate pe harta temporală ținând cont de anul UE
(2007), de Premiul Hertei Müller (2009) sau poate anul 2004, al
inaugurării colecției„Ego. Proză”de la Polirom, ce a redescoperit
autorii români, într-o piață în care traducerile aveau partea lor
de fascinație.

Discuția poate începe de la aceste premise, stabilindu-se cat-
egorii în funcție de raportarea lor la istorie.

Ce este istoria? O știm, o criticăm, o discutăm sau învățăm,
dar, cel mai bine, o spun

Contrafactualii

Ar fi fost altfel; o serie de prozatori din SF & F se ocupă cu
acest lucru: Liviu Radu (Spre Ierusalim!, 2000, cu o povestire pre-
cum„Iată, vin Colindătorii...”, unde o familie de țărani dintr-un vi-
itor postatomic își sacrifică pentru masa de Crăciun colindătorii
sau chiar membri ai propriei familii:„Piftia o făcusem din bunica,
Dumnezeu să o ierte, că de altceva nu fusese bună. Ajunsese

Tema istoriei în proza
recentă. Periodizări și autori

dAn GuleA
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doar pielea și oasele”; în totul, univers românesc contrafactual,
cu cosmodromul din Slobozia, ce acoperă Bărăganul cu beton),
Florin Pîtea (Necropolis, 2001, cu„Plimbarea de după-amiază”, cu
un viitor alternativ al unei Românii), Dănuț Ivănescu („Cântecul
lui Roles”, din Motocentauri pe acoperișul lumii, despre traco-geți
și clone într-o„posteritate virtuală”, alături de excelentul Aștep-
tând în Ghermana, din 1993). Dar în această categorie pot intra
și autori din Republica Moldova, pentru care istoria se vede alt-
fel, fiind o temă existențială: Iulian Ciocan (Iar dimineața au venit
rușii), Mitoș Micleușanu (Kasa Poporului). Șocul și grotescul,
specifice rescrierii istoriei, pot aduce personajele ce trăiesc fie
într-un prezent nesatisfăcător (Radu Găvan), fie în timpuri al-
ternative (Flavius Ardelean).

Lumea aceasta a contrafactualului este un motiv comun
pentru opera lui Mircea Cărtărescu, fie că e vorba de Nostalgia,
de Orbitor sau de Solenoid, romane și proze care fac din Bu-
curești, mereu și mereu, centru al lumii, adulat și distrus.

Marea categorie ce cuprinde

Romanul istoric

Afirmă că, în ultimă instanță, orice volum de proză este (și)
unul istoric; dar temele politice și implicațiile lor sociale sunt în
mod deosebit vizibile în ceea ce s-ar putea numi proză istorică,
așa cum este Orbitor III, așa cum scriu prozatorii despre Basara-
bia (trauma istoriei, legată de date precum 28 iunie 1940, la
Liliana Corobca), așa cum scrie Varujan Vosganian despre ar-
meni în Cartea șoaptelor.

Distanțele față de comunism, dificila raportare la epoca is-
torică sunt explicate de autori diferiți, precum Viorica Răduță,
cu Orașul închis (un roman despre Vișinescu, torționarul con-
damnat abia acum pentru crimele din penitenciarul Râmnicu-
Sărat) sau Ioana Nicolaie (cu Pelinul negru, un roman despre
aprilie, cea mai crudă dintre lunile Cernobâlului).

Un loc aparte îl ocupă jucăreaua lui Gheorghe Iova & Cos-
min Manolache, intitulată Etalonul Mizil, un loc comun al litera-
turii – dar și, afirmă autorii, al micii istorii; dintre autorii inspirați
de spațiul nostru ar trebui notat Atilla Bartis (Sfârșitul), care este
un autor maghiar, născut la Târgu-Mureș, stabilit de prin 1984 la
Budapesta. Romanul tradus la Polirom spune însă multe din is-
toria comună a cortinei de fier, la care se adaugă idiosincraziile
și obsesiile tipic-maghiare.

Plecarea și revenirea au alte lumini pentru matematicienii
din America: Radu Jörgensen (romanul universitar Exit 45) și
Bogdan Suceavă (Venea din timpul diez).

În ansamblu, proza istorică are două tipuri de abordare: is-
toria-traumă (comunismul sau dictatura, în genere) și istoria-
feerie, opoziție exemplificată de Eugen Ovidiu Chirovici
(romancier ale cărui feerii, multe publicate inițial în engleză, au
un succes internațional deosebit) sau de Simona Antonescu
(dintre autorii recenți) și de Norman Manea, autorul dublat de
asumarea traumei dictaturilor, de la lagărele din Transnistria la
Jormania lui Ceaușescu – ori de un Filip Florian.

Romanul social

Sub această denumire, ieșită din mantaua romanului is-
toric, pot fi așezate textele despre lumea de azi și contradicțiile

ei socio-istorice: cu mâna sociologului scrie Dan Lungu romane
apreciate (Sunt o babă comunistă), dar și Lucian DanTeodorovici
(de numele căruia se leagă, în bună măsură, experiența
Polirom), Florin Lăzărescu, Sorin Stoica sau Alex Tocilescu (Im-
periul pisicilor, rânduri nervoase despre microuniversuri con-
temporane).

Insistând pe un anumit specific local, romanul se poate re-
configura în funcție de zona pe care vrea să o reprezinte; sunt
textele regionale, de o mare amploare (prin număr, în special)
în ultima vreme, când fiecare zonă își afirmă un anumit specific,
în numele modernizării, al ieșirii dintr-un anumit profil colec-
tivist, uniformizator; de la mașina de tăiat varză a lui Vighi (din
Cometa Hale-Bopp) la republica timișoreană a lui Gheo (Disco Ti-
tanic) se creează o flavour bănățeană, poate mitteleuropeană.

Din lumea regională nu poate lipsi ceea ce critica tânără a
numit stilul bassa (Mihail Vakulovski, Dumitru Crudu), dar nici
alte zone: Maramureșul (Radu Ulmeanu) sau Piatra-Neamț
(Adrian G. Romila scrie Zeppelin, romanul cuVictor Brauner, spirit
tutelar urbei) – iar enumerația ar putea continua.

Istoria personală, transformată în narațiune mai mult sau
mai puțin ficționalizată (oricum, un text de graniță) a dat cel
puțin două nume semnificative: Vasile Ernu (Sectanții) și Marta
Petreu (Acasă, pe câmpia Armagedonului, dar și recentul Supa de
la miezul nopții).

În schimb, vechea teorie a genurilor, de la care se reclamă
„proza scurtă”, arată influența generației optzeciste asupra lumii
de azi; e de notat editarea unei reviste speciale, Iocan, dedicată
prozei scurte (sub coordonarea unor prozatori mai„vechi”– Cris-
tian Teodorescu – sau mai noi – Marius Chivu & Florin Iaru). Tot
în numele teoriei genurilor, ar trebui consemnați autorii care au
început să scrie de curând proză, după ce se vor fi afirmat în alte
genuri; un singur nume, de anvergură: Matei Vișniec.

Jocurile intertextuale, parte comună a meseriei de prozator,
au făcut să apară și metanarațiunile, în care un maestru este
poetul Ion Iovan (prin cartografieri ale vieții și timpului lui
Mateiu Caragiale).

Iar dacă renumele internațional al actualei generații de cre-
atori este asigurat de lumea filmului (s-a vorbit de un nou val
românesc în cinema), legăturile ei cu autorii de proză sunt sem-
nificative; multe succese s-au clădit pe dramatizarea unor proze
(Cezar Paul-Bădescu, Dan Lungu, Doina Ruști) sau pe implicarea
regizorilor în lumea prozei (Mircea Daneliuc).

Din punct de vedere valoric, este evident că autorii care fac
parte din mai multe„categorii” sunt cei mai reprezentativi; pot
fi numiți Mircea Cărtărescu, Dan Lungu sau Marta Petreu.

Tema istoriei în proză probează o privire asupra sinelui, a cul-
turii (literaturii) noastre, prin retrospective, rememorări, (re)in-
terpretări; se revelează astfel două mari preocupări: necesitatea
unei periodizări și evaluarea noilor expresivități, diferențele lor
specifice față de modelul postmodern (optzecist); altfel, pe-
rioada de după 1990 riscă să cadă în aceeași prăpastie
metodologică precum conceptul de„literatură postbelică”– pro-
movat nu puțin de programa școlară. „Povestea” ar dura mai
bine de 70 de ani – interval uriaș, cu ridicările și coborârile lui –
sau, în cazul al doilea, doar vreo 30 de ani, interval acceptabil,
dar, apelând la arheologii, expandabil (pentru a încorpora ex-
presivitățile postmoderne) la o cotă iarăși ridicată.

���



www.revistaneuma.ro
Eveniment

Nr. 7-8 (9-10) � IULIE-AUGUST 2018
37

AndreA H. Hedeș

D
espre vioara adevărată se
spune că este atât de sen-
sibilă încât e de ajuns să
vorbești lângă ea pentru ca

aceasta să vibreze (Gliga). La fel și scrii-
torul adevărat. La doar un an de la pu-
blicarea romanului de mare profunzime
„Ploaia de 300 de zile”, Gabriel Chifu
publică un nou volum de poezie, ”Elegia
timpului”– un an de poezie (9 decembrie
2016 – 8 decembrie 2017). Jurnalul poe-
tic al unui an în care cadența calenda-
rului devine metronomul ce ritmează
trăirea poetică în acel timp afară din
timp, care curge în profunzimi tainice, la
interferența cu alte lumi, așa cum curge
ora bizantină în spațiul sacru și drag
poetului, spațiul athonit.

Cu Gabriel Chifu poetul descoperim
că există o aristocrație a cuvântului. O
zonă în care, fără epatare, cuvântul este
rost, frumusețe, purtător de sens, sem-
nificație, simbol, că ieșit din uzanța sa cea
de toate zilele, profană și se ridică din
nou la înălțimea menirii sale. Prin subtile
afinități, cuvântul, cuvintele rezonează,
vibrează, încarnează idei și emoții în
dansul fluid al versului, în curgerea me-
lodioasă a poeziei, livrând cititorului un
semn că omul nu trăiește numai cu
pâine. În contrapunct vibrează ilustrațiile
ce însoțesc poezia, decantând sensuri,
ale Mihaelei Șchiopu.

Această poezie frumoasă, cuceritor
închegată în întreagă alcătuirea ei, până
la detaliul rafinat, atent polisat este ve-
hiculul prin care poetul aduce la lumină
aspre meditații asupra trecerii timpului.
Timpul este personajul central al acestui
jurnal elegiac. Omniprezent, omnipo-
tent, implacabil lichefiază ceea ce atinge
transformând totul în uitare, reducând
totul la neant. Alcătuirea firii, lumea
palpabilă, cât se poate de concretă și
omul ce viețuiește în ea sunt șterși încet,
discret, de acest agent coroziv care își
alege victimele pe rând, după criterii
niciodată incontestabile. ”Elegia tim-
pului” este o frescă a muncii stăruitoare și
tăcute a timpului asupra omului și a tot

ceea ce înseamnă el: făptura fizică dar și
tezaurul de amintiri, gânduri, emoții,
fericiri și frici, părinți, copii, iubiri, case,
străzi, orașe, cărți... întreagă această
alcătuire, întreg acest mister care este
ființa umană. Acest stigmat al disoluției
însoțește universul liricii acestui volum.
Un univers în care granițe fluide despart
lumina de întuneric, sacrul de profan,
iubirea de moarte, lumi interioare de
lumea de concretă, rece și necruțătoare
de cele mai multe ori, vibrând exotic, de
alte ori, realul de oniric. Un univers dilu-
vian din care nu se poate evada. Lumile
sunt precare, lunecă dintr-una în cealaltă,
se amestecă, claustrarea devine o formă
damnată de salvare, de răscumpărare, în
reinterpretări ale mitului lui Iona: ...Și
noaptea asta nu mai pleacă.// Stă sus-
pendată/ între cer și pământ,/ ca o balenă
neagră, colosală,/ care moare lent,/ cu
mine în măruntaiele ei. (noapte încreme-
nită), la fel și Iar animalul gigantic era

lichid și transparent./ Mi se părea că trăiesc
în interiorul unui/ cristal viu, care respiră.
(ploaia de trei sute de zile – poem halu-
cinatoriu) sau Paznicul teribil nu mi-a
îngăduit să mă strecor în sală, am/ voit să-l
înfrunt, să mă lupt cu el, dar n-am apucat,
pur/ și simplu m-a înghițit acolo, la mar-
ginile lumii sale pe care o/ străjuia cu
strășnicie. M-a mestecat fără grabă: pro-
babil nu/ eram primul care o pățea.// Și-n
timp ce mă mesteca, dureerea mea, jalea
mea,/ sfâșierea mea că pier, și amintirile,
nostalgiile s-au scurs/ din mine-n mintea
lui (...) (întâmplare la Pergamonmuseum)

Poemele de dragoste cuprinse în vo-
lum cântă Iubirea totală, trăită în aban-
don, într-o renascentistă voluptate și
beție a frumuseții, ca o revelație a fericirii
posibile: Răvășitoare – cais dând în floare/
necuvenit/ într-o noapte de ianuarie
(poem despre voluptate) sau Erai fru-
moasă, împrăștiai o mireasmă subtilă și
năucitoare/ ca un lămâi caraibian./ Inima
mea scria pentru tine versuri inerodabile,/
pe frunze de palmier, cu cerneală de aur./
Pe atunci, îți aduceam la picioare/ păduri
de mesteceni, apusuri și răsărituri, fluvii/ și
te-mbrăcam cu ele.// Pe atunci, moartea
îmi știa de frică/ și, speriată de puterile
mele,/ se ținea departe de noi doi,/ când ne
vedea, fugea mâncând pământul. (de
dragoste – a fost o vreme...)

Poezia onirică aduce în fața cititorului
suprafețele fragile ale unui orizont Jun-
gian, decelate în poem ca într-o cutie de
rezonanță, neaducând limpeziri și stâr-
nind fertile întrebări ori, așa cum par-
cursul lui Gabriel Chifu o demonstrează,
prelungiri maiestuoase în opera literară:
Visul de mine azi-noapte visat/ brusc, din
minte, peste margini a dat/ și-n oraș pe
de-a-ntregul s-a vărsat.// Pe străzi, acuma-
s tainice scântei,/ ghirlande, urme mari de
zei,/ troiene sunt în plină vară,/ vagoane de
smarald la noi în gară (...).(prin vis) sau
Atunci mi-am dat seama ce se petrece:
paznicul orb mă/ visa, eram visul lui și
făceam întocmai ce visa el că fac – urcam/
o scară lichidă dintr-un turn care creștea,

Mistica lutierului

Gabriel Chifu, Elegia timpului.
Un an de poezie

(9 decembrie 2016 – 8 decembrie 2017),
Concepție grafică și ilustrații
Mihaela Șchiopu, 142 pag,

Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca,
2018
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E
courile foarte favorabile pe care le-au generat re-
centele volume ale lui Gabriel Chifu: Ploaia de trei
sute de zile, roman, Editura Cartea Românească,
2017 și Elegia timpului, Editura Școala Ardeleană,

2018, pun, printre altele, problemele unei situări a autorului
în contextul literaturii contemporane și a reflecției asupra pe-
rioadelor de înflorire și declin ale literaturii în general.

Este limpede că nu toate momentele din evoluția litera-
turii sînt la fel de fericite, că sînt perioade de efervescență și
izbîndă ca și perioade de „gol istoric”, bacovian. De la primul
și ultimul volum antum al lui Eminescu la Plumb trec 23 de
ani, pentru ca pînă la Cuvinte potrivite să mai treacă 11. De la
Joc secund la Sensul iubirii se macină, în împrejurări istorice
ostile poeziei, 34 de ani. Ulterior, timpul are tot mai puțină
răbdare cu oamenii, inclusiv cu poeții. Și totuși, de la Necu-
vintele la Levantul el, timpul, tescuiește încă 20-21 de
primăveri, aurolare și nu prea, pe vechile dureri.

Instalarea cu autoritate pe locurile superioare ale clasa-
mentelor literare a falangei optzeciste arată că generația celor
născuți pe la începutul anilor 50 și debutați puțin înainte și
imediat după 1980 și-a impus estetica în poezie, în proză și
chiar în dramaturgie. E legitim s-o considerăm o etapă im-
portantă, de culminație a artei literare. Optzeciștii s-au impus
chiar în condiții istorice foarte grele și au folosit din plin, in-

teligent, la maturitate, avantajele abolirii cenzurii, menținîn-
du-se și acum, la mai bine de 25 de ani de la momentul
eliberării de ea, în poziții fruntașe. Chiar dacă promoția a fost
nemilos și prematur rărită de destin: pe rînd, înainte de a îm-
plini 60 de ani, sau imediat după acest prag, Aurel Dumi-
trașcu, Mariana Marin, Ion Stratan, Alexandru Mușina, Traian
T. Coșovei, Gh. Crăciun, Radu G. Țeposu, alături de mai tinerii
Cristian Popescu și Andrei Bodiu și de mulți alți autori, au
rămas doar nume pe și prin cărți.

Este de remarcat, și un critic a făcut-o chiar referindu-se
la recentul volum al lui Gabriel Chifu, că autorii s-au îndepăr-
tat de mărcile optzecismului. Pariul exclusiv pe realitate și pe
spiritul ludic nu-i mai caracterizează. Așa s-au înscris de curînd
între izbînzi literare romane precum Ploaia de trei sute de zile
al lui Gabriel Chifu, urmînd Solenoid-ului de Mircea Cărtă-
rescu, romanele lui Dan Stanca și ale altor congeneri. Poezia
lui Cărtărescu a aruncat orice podoabă jucăuș-livrescă pro-
clamînd domnia Nimic-ului. Dimpotrivă, Gabriel Chifu cu
Însemnări din ținutul misterios (2011) și acum cu Elegia timpu-
lui, a pornit la regăsirea lirismului, mergînd către melancolie
și metafore vintage.

E clar că, împotriva vîrstei și a vremii în care s-au format,
optzeciștii canonici, cîți au mai rămas, nu sînt niște„babe co-
muniste”, ci explorează ținuturi nu numai misterioase, ci și

Heruvimul invizibil
HoriA GârbeA

viu, viu. Aveam să mă opresc din urcușul
amăgitor doar atunci când paznicul se/ va
fi trezit. (în vacanța de vară – poem oniric)

În lumea coruptă, căzută, pe un ori-
zont al minoratului, se conturează suave
poeme de reverberație mistică. Profunde
și clare ca un clinchet ele devoalează
trăirea smerită, bine înțeleasă și asumată,
a unei credințe autentice: Ci tot în mine,
în suflet și în minte,/ s-a mai înfiripat ceva:/
a prins temei un schit.// Ce bine, Lui, pe
pământ,/ i s-a rezervat un munte-ntreg, pe
nume Athos,/ cu slujitori ce îl așteaptă,
pururi încrezători, să vină./ De ce n-ar fi și
în lăuntrul meu/ tot astfel? // Să-nalț și-
acolo ziduri trainice, sfințite,/ să-ngrijesc cu
dăruire locul/ și să-l primenesc, să fie
luminat./ De va sosi,/ eu pregătit să fiu, să
aibă unde poposi (despre configurația
ținutului interior). Într-un ținut ridicat din
anxietăți și angoase, din orizontul marcat
de punctul final, poemele devin rugă-
ciuni de exorcizare. ”Elegia timpului”este

jurnalul unui șantier sufletesc, de veghe
interioare în fața păcatului autosufici-
enței, al cristalizării definitive, al aban-
donului în fața morții. O lucrare inte-
rioară de o mare austeritate și asceză dar
care înflorește în brocartul patinat al
poeziei ca un dar și un semn că speranța
și salvarea vin prin credință. Multe din
poeme, dar mai cu seamă cele de res-
pirație sacră m-au trimis cu gândul la
universul lui Ștefan Câlția și la punctul
sensibil, luminos, aflat dincolo de gra-
nițele artelor, în care afinitățile și aspi-
rațiile marilor creatori se întâlnesc sau
din care ele coboară pentru a îmbrăca
forma poeziei, a picturii, a muzicii...

Universul volumului, alcătuit din nu-
clee de revelație, intervale de visare,
geografii exotice, gramatica iubirii poartă
și rănile căderii în malaxorul timpului,
profețind apropierea morții. Conștiința
implacabilului duce la așezarea în șirul
intim, cald al familiei: părinți și copii, dar

și la înserierea în șirul mai mare al lumii,
sau, particular, al poeților, în care oamenii
se trec, în care unicitatea bagajului de
trăiri, amintiri, deveniri acumulat se
pierde parcă, o dată cu punctul final.
Poezia devine păstrătoarea acestor lumi
interioare salvate de la dispariție sau de
la suspendare în neant, poezia devine un
folder a ceea ce poate fi păstrat din tre-
cerea pe pământ a unui poet. Tonul ele-
giac este vernisul ce rotunjește sunetul
acestor meditații-poem.

Constrângerile fiecărei zile, menghi-
nile problemelor, au transmutat acest
parcurs, ca un inel de creștere dens im-
pus de rigorile unui an încărcat, într-un
nou volum de poezie. ”Elegia timpului”
este o disecție pe suflet în cheie fragilă,
din credința poetului Gabriel Chifu în
datoria de a traduce ”lumina din cerește
în omenește”.
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fertile. Considerațiile de sociologie literară nu sînt inutile în
cazul lui Gabriel Chifu și al altor optzeciști care și-au făcut
drum către vîrful ierarhiei (Cărtărescu, Danilov, Ion Mureșan,
Marta Petreu, Vișniec etc.). Ei și-au făcut ucenicia într-un timp
de restricții, sub un regim opresiv dar care, dacă nu i-a corupt
sau strivit, i-a întărit. Asceza impusă, lipsa libertăților, dar și a
futilităților, raritatea modelelor i-au făcut să prețuiască no-
blețea intelectuală, cititul și scrisul (vorba cuiva). Au învățat
să-și valorifice cu parcimonie și abilitate resursele, să-și
sporească prin strategii de supraviețuire șansele de a rămîne
la suprafață, să absoabă integral și cu folos fiecare bucățică
din ce li s-a oferit. Au căpătat obișnuința muncii sistematice
și au școala răbdării. Cei care au avut șansa de a evita întîl-
nirea cu Doamna cernită, se bucură acum de roadele împre-
jurărilor care i-au forjat.

Revenind la subiect, după șapte ani în care a publicat
două antologii personale, Gabriel Chifu revine cu un volum
cu vreo 65 de texte lirice inedite.
Cartea e subintitulată: un an de
poezie (9 decembrie 2016 – 8 decem-
brie 2017). Mai fiecare poem e însoțit
de o ilustrație color (colaj realizat
electronic) a Mihaelei Șchiopu. Toate
sînt foarte frumoase, foarte fine.
Efectul ansamblului este impresion-
ant. Cartea e chiar un„album”de ver-
suri, un obiect delicat care place
oricui.

Gabriel Chifu schimbă „sistemul”
de alcătuire al acestui volum. Dacă e
adevărat, și probabil este, că po-
emele au fost scrise doar în perioada
anunțată, deci cam unul la 5-6 zile, în
medie, rezultatul e cel scontat și e
meritoriu. Cartea e un „jurnal de
stări” necontrafăcut, cu secvențe de
o mare diversitate. Poetul măr-
turisește grijile, necazurile și euforiile de peste an, așa cum ar
face oricine ține un jurnal. Un fragment este epic, altul intens
liric, autorul trece prin depresii și angoase, dar alte ori ju-
bilează ori e cuprins de o bucurie tandră. E cînd meditativ și
zgîrcit cu vorbele, cînd narativ și locvace.

Un pariu pare să fie, deși nu este anunțat ca atare, acela de
a nu înlătura niciun text, eventual mai puțin reușit. Nu vom
ști dacă Gabriel Chifu și-a propus să păstreze tot ce a scris ori
a azvîrlit o parte din texte și cît de mare ar fi acea parte. Îmi
place să cred, și cel puțin volumul așa arată, că a trecut în
carte tot ce a lucrat, fără omisiuni. Un cronicar exigent (Daniel
Cristea-Enache) îi reproșează existența în volum a unui mic
poem ocazional (poem despre Trieste). Dar se pare că autorul,
ca orice autor de jurnal sincer, nu omite o„zi” dintre file, miza
e de a include momentele culminante ca și pe cele terne.

De altfel destule texte reprezintă, ca și poem despre Trieste,
impresii de călătorie. Peste anul său (sabatic) poetul mai și
călătorește, mai ales în Europa meridională, vede și notează
ce-a observat.

Uneori, în funcție de dispoziția momentului, același
subiect e tratat complet diferit. Două poeme epice, mici sce-

narii parabolice, tratează cîte o epifanie ratată, (sînt însă mai
multe în volum pe tema aceasta) din motive opuse. În mira-
col amînat un heruvim ajunge într-un cartier bucureștean
banal. Prinși cu ocupații mărunte și triviale oamenii din zonă
nu-l pot zări. Nimeni nu are„nivelul” de a realiza contactul cu
mesagerul divin. Poetul notează cu ironie că miracolul se
amînă. Deci mărginiții pămînteni mai au eventual o șansă. Un
text similar tematic, scris cu totul altfel, este elicopterul.
Aparatul de zbor e văzut de un copil și momentul e prins în
versuri rimate, voit infantile: poposise-n oraș/ un bondar uriaș.
Obiectul aterizat, pornește apoi și zboară ca îngerul rătăcitor
dar dispare în slăvi, în vis către un ţinut al său pe care copilul
în consideră fără cheie, interzis.

În primul caz, ca și în al doilea, contactul nu se produce.
Dar primii care-l ratează o fac din insuficiență spirituală.
Copilul în schimb acordă mașinăriei mecanice o structură
mistică și tocmai de aceea inaccesibilă. În aparenta lor sim-

plitate, ambele texte ca și dialogul
dintre ele sînt foarte subtile.

În asemenea„ieșiri”către mister și
revelație stă o bună parte din cali-
tatea poemelor lui Gabriel Chifu. Ca
și copilul care vede elicopterul, poe-
tul se deosebește de gloată prin ca-
pacitatea de a simboliza și pe care
autorul o are din belșug. Dacă tro-
glodiții de cartier, alături de care o
Dacie (autoturismul!) străveche tu-
șește a oftică, ar fi putut să vadă în ea
– să zicem – corabia Argo sau bidiviul
conceput de vicleanul Ulise ca ve-
hicul de acces în Troia, heruvimul li
s-ar fi arătat. N-a fost să fie.

Poemele care compun „jurnalul”
lui Gabriel Chifu vorbesc despre
dragoste și moarte, destule sînt scep-
tice, amare, constată declinul trupu-

lui omenesc dar și degradarea și rătăcirea în confuzie a lumii.
Tînărul care a fost eul ce se rostește era imponderabil, pur,
limpede. Viața adună lest, plumb și pietre, în trupul și spiritul
său, îl umplu la refuz, țintuindu-l la pămînt.

Există desigur și poeme mai luminoase, în special cînd
privirea se rotește către copilărie și tinerețe sau cînd poetul
simte posibilitatea „dezmărginirii”, ieșirea spiritului din car-
casa muritoare.

Toate acestea și alte reflecții întinse în lungul anului pe
care-l hotărnicește autorul devin impresionante pentru citi-
tor prin acea magie a trecerii senzației, în principiu inefa-
bile, în cuvînt. Ea ține desigur de natura autorului, care este
fundamental un liric, dar și de o tehnică superioară a scrii-
turii foarte bine controlată, pe care el o manevrează dezin-
volt obținînd efecte puternice și durabile pentru memoria
cititorului.

Volumul recent al lui Gabriel Chifu este o operă im-
punătoare a unui poet în curs de clasicizare, a cărui intro-
specție lucidă și cunoaștere de sine se combină cu o
imaginație fertilă.
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Cronicile de la Snagov ale lui Dan
Cristea (Editura Cartea Românească,
2017) trimit inevitabil la uşoara mirare a
lui Alex. Ştefănescu, exprimată în Eveni-
mentul zilei (15 ian. 2016), că, într-o
cultură precum a noastră, „lovită ca de
aisberg de nepăsarea guvernanţilor”,
criticul „continuă să citească şi să co-
menteze, fără să se descurajeze, cărţi de
literatură”. Mai mult, o face „ca întot-
deauna, prin rafinament şi farmec literar”.
Nu este, cu toate acestea, urmă de nai-
vitate în demersul lui Dan Cristea – Alex.
Ştefănescu nici nu susţine aşa ceva! –,
pentru că scriitorul este departe de a fi un
rob al cronicii literare, în ciuda titlului pe
care îl dă volumului mai sus amintit. Dim-
potrivă, autorul subordonează cronica
literară unui spaţiu spiritual determi-
nând-o astfel să trăiască şi să fie acceptată
diferit, adică scoasă din clişee. Are grijă să
o facă în primul text al volumului, intitulat
Nu câteva ore, ci nişte ani buni la Snagov (În
loc de prefaţă), dezvăluind cititorului un
spaţiu de locuire spirituală, nu doar o
adresă.

Precum odinioară Nikos Kazantzakis
se înclina în faţa ilustrului său înaintaş,
DomenikosTheotokopoulos, cunoscut ca
El Greco, pentru a contura un spaţiu va-
loric comun, de apartenenţă, şi aşternea
în faţa idolului un mişcător „raport” al
propriei sale existenţe, convertit într-un
minunat roman, Dan Cristea îl invocă pe
Alexandru Odobescu, mai puţin patetic,
dar cu un plus de rafinament, cu eseul
acestuia (ne convinge că despre eseu este
vorba, „eseul fiind acel gen de scriitură
care încearcă să se inventeze şi reinven-
teze cu fiecare nou prilej oferit”) Câteva
ore la Snagov, din 1862, de natură să
ctitorească o locuire într-o lume a valo-
rilor, nesupusă deteriorărilor pe care le
aduce adesea timpul. De aici şi compli-
citatea cu figuri remarcabile care au
marcat locul, precum cea a lui Antim

Ivireanul, care se desprinde din mulţimea
de călugări ai mănăstirii prin figura şi
menirea sa de adevărat cărturar, aşa cum
afirmă Odobescu:„De câte ori însă va voi
cineva să deschidă cartea amintirilor
literare ale naţiunii române, numele lui
Antim tipograful se va prezenta cu onoa-
re printre cele dintâi. Istoria propăşirii
noastre naţionale îl va pomeni în veci cu
laude şi-i va acorda în tot timpul glori-
oasele prerogative ce se dau acelora care

ştiu a se pune, cu devotament şi activi-
tate, în capul luminării unui popor!”Într-o
astfel de poveste, cu dezinvolte şi naturale
pătrunderi în legendar, în care lumea de
altădată evocată de Odobescu respiră
alături de mai noi cavaleri ai spiritului,
precum Geo Bogza şi Radu Tudoran, ju-
nele Dan Cristea (faptul că s-a născut în
1942 nu îl face mai bătrân!), trecut de
toate iniţierile necesare, completează,
probabil alături de vecinul său, poetul
Eugen Suciu, bogăţia unui loc în care
valorile spiritului au câştigat definitiv în
faţa vremelniciei.

Mai mult, aşa se face că, ceea ce au-
torul numeşte„cronicile”, să se raporteze

inevitabil la o luminare puternică dinspre
valori dominând timpul, să se adapteze,
să răspundă unui univers altfel perceput,
mai generos, să fie atinse de o devenire
creativă. De aceea criticul îşi permite să
nu îşi structureze textele în funcţie de
genurile literare ale volumelor comen-
tate, ci respectă o ordonare cronologică
(între 2014 şi 2017), în ritmul în care res-
piră literar Snagovul, precum într-o
poveste de viaţă (titlurile stau de multe
ori mărturie).

Înainte de a face fugare observaţii
asupra textelor din volum, cred că nu ar fi
lipsit de interes să ne amintim o mărtu-
risire a criticului literar referitoare la
debutul său editorial, dintr-un mai vechi
interviu: „Am debutat editorial, la Cartea
Românească, în 1974 (peste ani şi ani
aveam să ajung şi directorul acestei
prestigioase edituri).Volumul de debut se
cheamă Un an de poezie, pentru că
strânge cronicile mele, publicate iniţial în
România literară, la volumele de versuri
apărute pe perioada unui an (1971-1972).
Nu mă dezic de această carte (în fond
orice carte este ca un copil pentru autorul
ei), dar dacă aş putea da anii înapoi, aş
debuta cu cea de a doua carte a mea.”
(Interviuri cu scriitori. Dan Cristea:„Cu
miniştri semi-analfabeţi nu se poate face
nimic”, în Evenimentul zilei, 1 aug. 2014,
intervievat de Horia Tabacu). De menţio-
nat că al doilea volum, Arcadia imaginară,
conţine în cea mai mare parte texte
referitoare la clasicii literaturii române.
Trecând peste un aparent paradox, acela
că, în Cronicile de la Snagov, cele mai
multe comentarii au în vedere tot volume
de poezie actuală, remarcăm nu doar
preferinţa autorului pentru clasici, ci mai
degrabă o viziune generoasă asupra va-
lorilor literare, a devenirii lor. Dan Cristea
nu trăieşte cu nostalgia valorilor de altă-
dată, ci le regăseşte vii în scrierile con-
temporanilor săi.

O societate aleasă într-un
Snagov spiritualizat

Andrei MoldovAn
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În acest sens, cu mult interes comen-
tează volumul Alexandrei Ciocârlie, În
oglinda Antichităţii. Scriitori români şi
cultura greco-latină (Editura Humanitas,
2016). Se solidarizează cu autoarea în
privinţa constatării (cu amărăciune!) că în
cultura modernă este tot mai accentuată
îndepărtarea de clasicitatea greco-latină
şi urmăreşte lectura de fineţe a Alexan-
drei Ciocârlie, prin prisma teoriei despre
transtextualitate a lui Génard Genette
(Palimpsestes. La littérature au second
degré, Éditions du Seuil, 1982), punând în
lumină hipotexte ale antichităţii în opere
precum cele ale lui Al. Odobescu, I.
Budai-Deleanu, Calistrat Hogaş, consi-
derate, în consecinţă, hipertexte. Este o
grilă critică, credem noi, cu mari posi-
bilităţi încă, dar nu prea mult exploatată
în cultura noastră, poate din pricina unui
impact mai scăzut, dacă ţinem seama şi
lipsa traducerilor unor lucrări de re-
ferinţă.

Dan Cristea glosează pe marginea
unor cărţi cu un puternic conţinut bio-
grafic, aşa cum sunt cele consacrate lui
Mihai Eminescu (Povestea unei vieţi spusă
de contemporani, selecţie, note, crono-
logie şi prefaţă de Cătălin Cioabă, Editura
Humanitas, 2013) şi lui I. L. Caragiale
(Amintiri despre Caragiale, volum editat de
Ştefan Cazimir, Editura Humanitas, 2013).
Anecdoticul, luminarea unor aspecte mai
puţin cunoscute ale vieţii acestora, îi dă
prilejul să dezvolte un stil atractiv, coloc-
vial, dar nu lipsit de profunzime. Apre-
ciază mărturiile despre personalităţile
scriitoriceşti (să nu uităm că există o în-
semnată direcţie a exegezelor care folo-
sesc biografismul ca mod de evaluare a
operei, prin implicaţiile pe care le are în
actul de creaţie, în poiesis), dar afirmă cu
putere părerea că structura profundă a
personalităţii creatoare a autorului este
dată în primul rând de creaţia sa: „Citind
memoriile, să nu pierdem totuşi din
vedere opera care, nu de puţine ori, ne
oferă documente autobiografice de-abia
deghizate.”(D. C., Cronicile de la Snagov, p.
9) O spune cu referire la Eminescu, cel cu
o adolescenţă şi tinereţe comparate, pe
bună dreptate, cu hoinărelile lui Rim-
baud, decupabile în bună măsură şi din
portretul realizat în nuvela Sărmanul
Dionis. Oricum, se pare că pentru critic
rămâne şi un principiu, mai mult sau mai
puţin evident în eseurile critice din
volumul despre care opinăm.

În privinţa lui Caragiale, în comentariul
intitulat Învăluit într-o familiaritate înşelă-
toare, Dan Cristea începe abrupt, cu supo-
ziţia că biografia dramaturgului ascunde
ceva esenţial, fapt de care el însuşi vrea să
se convingă, şi, pe cât at fi posibil, să se
clarifice. De aceea urmăreşte câteva măr-
turii care ar putea fi o cheie (Zarifopol,
Cioculescu, fiul scriitorului, Luca, fiica Eca-
terina, Slavici, Delavrancea), dar şi gestica,
conversaţia, comportamentul faţă de cei-
lalţi, determinând totodată disiparea spe-
culaţiilor. Nu uită să amintească (impor-
tant pentru ceea ce îşi propune!) că opera
lui Caragiale nu beneficiază de o receptare
critică pe măsură decât cu timpul, apoi
încheie la fel de abrupt cum a şi început,
de astă dată citând dintr-un admirabil
portret pe care i-l face fiica sa şi din care
suntem ispitiţi să reproducem şi noi:„Când
era voios, faţa i se lumina de un surâs
batjocoritor. La mânie, ochii se făceau
pătrunzători şi aprigi, purtători de săgeţi
înflăcărate, pentru ca după o clipă să se
îmblânzească revărsând raze de lumină şi
blândeţe. Un surâs trecător, o clipire în
coada ochilor, o gură amară sau dispreţui-
toare treceau ca fulgerele pe faţa lui miş-
cătoare, luminată de o minte ageră, care
nu se odihnea niciodată.”(Op. cit., p. 22)

O atenţie deosebită acordă cronicarul
de la Snagov studiului lui Mircea Mihăieş
despre James Joice (Ulysses, 732, romanul
romanului, Polirom, 2016), probabil şi
pentru faptul că este o carte ce ar putea
să compenseze „spaţiile albe pe fişa ro-
mânească a receptării lui Joice”, romanul
apărut la Paris în 1922 aduce importante
modificări în modul de a face literatură.
Cartea lui Mircea Mihăieş (prima parte
biografică, a doua exegeză), punctează
Dan Cristea, este un beneficiu substanţial
pentru cititorul român: „Practic, se poate
spune că de azi înainte, cititorul român al
romanului joicean beneficiază de un
foarte fin şistimulativ « ghid » de lectură.”
(Ibid., p. 186) Criticul admiră la exegetul
lui Joice spiritul critic şi talentul de po-
vestitor. Sunt calităţi pecare el însuşi le are
din belşug şi care se lasă identificate în
ipostaze diferite. De pildă, citatele pe care
le dă Dan Cristea sunt incitante, atractive,
pornesc de multe ori din anecdotic, dar
pătrund tema în subteranele ei. Comen-
tatorul este un rafinat care ştie să con-
ducă cititorul într-o lume a explorărilor
(menită să îi identifice şi să îi unească pe
cei doi : J. Joice şi M. Mihăieş), mereu cu

faţa spre fiinţa profundă, un numitor
comun al tripticului autor-critic-cititor.

Luând în seamă critica de poezie, Dan
Cristea apreciază la Gabriela Gherghişor
(Cristian Popescu. Arlechiniada tragică)
demersul istoricului literar care recons-
tituie epoca, realizează un portret„psiho-
spiritual al poetului”, dar nu are rezerve în
a-i imputa excesele teoretice. La fel, în
privinţa lui Răzvan Voncu (Poeţi români de
azi), observă o fericită întâlnire între
entuziasmul criticului şi profesionalismul
specialistului, dar este rezervat în privinţa
utilizării abuzive a termenilor postmo-
dernism şi postmodernist.

Preferinţa pentru clasicitate se lasă
identificată şi în comentariul despre car-
tea lui Mircea Anghelescu (Lâna de aur.
Călătorii şi călătoriile în literatura română),
bun prilej pentru o perspectivă istorică
(Montaigne), dar şi pentru o trecere în
revistă a formelor diferite în care sunt
consemnate: jurnale, cărţi de călătorii,
scrisori, note, conferinţe, articole de ziar
etc. Iar ca un fin observator, Dan Cristea
nu poate să nu sesizeze, dincolo de
„curiozităţi şi ciudăţenii”, că ele contu-
rează de fapt un peisaj interior al scrii-
torului. Iar dacă amintim de observaţii,
atunci să spunem că absenţa lui Ion Ghica
este remarcată/ regretată, cu atât mai
mult cu cât în volum sunt prezenţi colegi
ai săi de generaţie, cum ar fi Vasile Alec-
sandri şi Dimitrie Bolintineanu.

În fine, Puţini sunt cei care citesc, afirmă
Dan Cristea în titlul (şi nu numai!) eseului
dedicat cărţii lui Nicolae Manolescu (Isto-
ria literaturii române pe înţelesul celor care
citesc) poate pentru a dubla nota ironică
din titlul compendiului. Până la urmă, se
dovedeşte că este şi o temă de dezbatere,
cel puţin, pentru că, motivând necesita-
tea unei forme prescurtate a istoriei
literaturii române şi comparând-o cu
Compendiul lui George Călinescu, se
ajunge la concluzia că nu este o apariţie
care să faciliteze o informaţie mai rapidă,
ci că se adresează celor cu discernământ
(care citesc!) şi care au prilejul să comple-
teze o seamă de goluri din Istoria critică a
literaturii române, Editura Paralela 45,
2008), să ia în seamă chiar unele revizuiri,
semnalarea„mai tuturor premierelor”din
literatura noastră, implicarea autobio-
grafică uneori. Literatura în şcoli, cu toate
implicaţiile ei, ar fi o altă temă schiţată,
pentru o posibilă şi necesară discuţie. Aici
nu putem să nu observăm că o asemenea
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problematică supune atenţiei şi Tzvetan
Todorov în La littérature en péril (Flam-
marion, 2007), punând responsabilitatea
în seama criticii universitare, răspunză-
toare de formarea iniţială a profesorilor
de literatură. Se înţelege, la noi, realităţile
sunt uşor diferite, nu spre bine, pentru că
deosebirile şi contextele din societatea
românească nu ne avantajează câtuşi de
puţin, iar o posibilă dezbatere ar avea
conotaţii care ar putea tinde spre sinistru.
Cât despre stilul lui Nicolae Manolescu,
comentatorul are un mod original de a-l
pune în lumină: „Cred că nimeni nu se
aştepta la o Istorie cuminte şi aşezată din
partea lui Manolescu (« Unei consecvenţe
complezente, i-am preferat francheţea
opiniei.»). După cum nimeni nu i-ar putea
anihila acestei Istorii, oricât de mult s-ar
strădui, caracterul incitant.” (D. C., Op. cit.,
p. 67)

Constat, nu cu surprindere, că am
trecut în revistă mai degrabă comentarii
despre cărţi de istorie şi critică literară.
Fireşte, nu am vrut să pierd un asemenea
prilej, mai întâi pentru simplul motiv că
nu îl întâlneşti la tot pasul, apoi, pentru că,
mi se pare mie, opinând despre astfel de
cărţi, criticul literar se dezvăluie pe sine cu
mai multă naturaleţe, îşi expune mai uşor
structura spirituală a propriei fiinţe, un
lucru pe care nu poţi şi nu se cuvine să îl
refuzi.

Cu toate acestea, în Cronicile de la
Snagov, cele mai multe comentarii (vreo
20) sunt despre volume de versuri ale
unor autori contemporani, voci distincte
în peisajul liricii româneşti de azi, precum:
Ana Blandiana, Mircea Cărtărescu, Ga-
briela Melinescu, Liviu Ioan Stoiciu, Aurel
Pantea, Ioan Moldovan, Ion Mureşan,
Ioan Es. Pop, Cristian Popescu, Marta
Petreu, Ion Cocora, Dan Sociu, Ioan Pin-
tea, Eugen Suciu, Horia Gârbea, Andrea
Hedeş, Gheorghe Vidican, Ion Horea,
Vasile Dan…

Sunt remarcabile puterea de sinteză a
criticului în evaluarea poeţilor (nu doar a
textelor poetice!), intuiţia cu care vede
fiinţa creatoare şi dincolo de text, dar mai
cu seamă comunicarea critică, metatextul
concurând nu de puţine ori textul. Iată:
„Poemele lui Stoiciu sunt echivoce, difi-
cile, nu uşor de decriptat. Unele par a fi
istorii cu strigoi, dezvoltând un soi de
supranaturalism macabru : O femeie, cam
păcătoasă la viaţa ei, după cum intuim, şi
care a făcut farmece de dragoste în

tinereţe, vine din rai (ori din iad?) şi
bântuie noaptea în jurul vetrei de acasă,
de unde a plecat. O alta, căreia bănuim că
i-a murit bărbatul într-un accident stupid,
e încercată noaptea de dorinţe erotice
într-un hotel. În zori, însă, trebuie să se
întoarcă în cimitirul mănăstirii unde a fost
îngropată.” (Ibid., p. 94)

Alteori, fie şi în trecere, invocă nume
din literatura universală, în chip de
martori ai propriilor afirmaţii: „Subtile,
profunde, trecute prin filtre dintre cele
mai fine se arată meditaţiile Anei Blan-
diana pe tema timpului care, cum zicea
Claudel, nu e altceva decât sensul vieţii.”
(Ibid., p. 157) Îi admiră pe poeţii care se
reinventează, precum Marta Petreu şi se
entuziasmează fără rezerve în faţa poeziei
lui Ion Mureşan, pe care o vede„cea mai
completă, mai împlinită şi mai sensibilă”.
Vede în poezia lui Horia Gârbea o in-
fluenţă venită dinspre traducătorul lui W.
Shakespeare (tema dublului), dar şi ex-
perienţa poetului venind în sprijinul
traducătorului operei marelui Will. Obser-
vă, pe bună dreptate, în poezia preotului
Ioan Pintea (ceea ce puţini au luat în
seamă), o puternică tendinţă laică, ere-
tică, fiind de natură să îi sporească va-
loarea estetică, iar despre Andrea Hedeş,
în finalul comentariului, spune că„îmbo-
găţeşte capitolul, de altfel bine conturat
în literatura noastră, al poeziei criticilor”,
afirmaţie care poate declanşa cel puţin
discuţii, dacă nu dezbateri.

Nu ştiu dacă este întâmplător sau nu
faptul că proza este reprezentată în
volum, în bună măsură, tot de poeţi,
având în vedere comentariile (diferite ca
stil!) la romanele lui Gabriel Chifu (Punct
şi de la capăt şi Ploaia de trei sute de zile),
Mircea Cărtărescu (Solenoid), Varujan
Vosganian (Copiii războiului), precum şi
povestirile fantastice ale Anei Blandiana.
Personal eram şi rămân interesat să văd
dacă orienterea poeţilor consacraţi spre
proză, în special spre roman, fenomen
frecvent în literatura noastră de azi, aduce
noutăţi în structurile profunde ale ge-
nului. Dan Cristea deschide uşor unele
ferestre spre aşa ceva. Oricum, volumul
său este o plăcută şi utilă conversaţie cu
autori dintr-o societate literară aleasă,
într-un Snagov spiritualizat, la o imagi-
nară ceaşcă de cafea. Iar dacă tot e
imaginară, ar putea să nu fie doar de
cafea.

Linia
vieţii pe
linia de
ochire

ioAn HolbAn

T
extele lirice ale lui Adi Cristi
pendulează între poezia ca
document, care creşte din
biografeme şi revelaţia părţii

sensibile, în acele biografeme, ale unor
locuri, lucruri şi, mai ales, ale unei fiinţe
din preajmă: „Iubirea/ este/ singura ve-
rigă de salvare/ mi-a ridicat moralul/ din
mocirla disperării/ ajungînd/ în acelaşi
timp/ cu îmbrăţişarea/ în braţele tale/
(chiar dacă nimeni/ nu te-a mai văzut/ de
mult pe acasă!)/ Spun unii:/ «De cînd ai
intrat în mine/ intrată ai fost!/ Ană, zidită/
pentru a fi pe vecie iubită!»„ (Vestea). Ro-
land Barthes definea biografemul drept
un detaliu fragil, fără semnificaţie valo-
rică, venind din viața autorului, ca mani-
festare a corpului, în primul rînd; în
poezia lui Adi Cristi, însă, biografemul
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este un detaliu foarte important din viaţa
poetului, cu o apăsată semnificaţie valo-
rică în ordinea existenţei şi a poeziei aces-
teia; lîngă Ana cea„zidită“, personaj liric şi,
deopotrivă, fantasmă din imaginarul
ficţionarului, stau, în cea mai recentă
carte, 40 de metri de poezie (Editura
24:ore, 2018), Nichita Danilov într-un
poem precum Locomotiva Nichita Noi-
mann Danilov, bunica din Partenera
Morţii, Bunica bate toba, Bunica mea şi
cei pierduţi în tragedia din trenul morţii:
„Bica e bunica/ Nelu e bunelu’/ Gelu-i co-
lonelu’/ Ce le-a făcut felu’/ Într-un tren de
marfă/ neavînd vite-acasă/ l-au pus pe
bunelu’/ sub cizma lui Gelu/ Și s-a dus în
sus/ şi-a venit în jos/ trenul cu cadavre/ se
plimba duios/ Pînă cînd mirosul/ ţipătu-
lui morţii/ a dus trenu-n gara/ blestemu-
lui sorţii/ De-atunci trenul morţii/ tot
pleacă de-acasă/ transformînd pe unii/ în
hoţi de mireasă… / Bica e bunica/ Nelu e
bunelu’/ Gelu-i colonelu’/ Progromul e
felu’! „ (Amintiri de la bunelu’).

Aceste biografeme trec dintr-o carte
în alta, din, să zicem, Poemele de din-
colo de mine, Cu patria în braţe şi De-
spre moarte, cu dragoste în 40 de
metri de poezie, volume tipărite „la foc
automat“ de Adi Cristi, în numai trei ani
de zile. Frapant este, însă, faptul că nici o
carte nu seamănă cu alta; fiecare creşte
din cealaltă, i se adaugă, pentru a da
formă unui univers straniu, amestec de
real şi oniric, de retorică (neo)romantică
şi discurs (aproape) suprarealist; poezia
lui Adi Cristi, de la cărţile debutului din

anii ’80 ai secolului trecut, pînă la volu-
mele amintite mai înainte e o construcţie
cu o arhitectură limpede, (post)mo-
dernă, trasată de un poet care e propriul
lui arhitect, dar şi „diriginte de şantier“.
Poemele lui Adi Cristi au totdeauna o
„glazură“ de umor, ironie, sarcasm, dar,
iată, în cartea recentă, şi de amor, amin-
tind de Miron Radu Paraschivescu ori de
George Astaloş; nişte, spune autorul,
„poeme deşănţate/ cu gîndul doar la/
dragostea din pat“; sînt doar o sugestie,
o posibilă alternativă:„-Dă-mi voie, Dom-
niţă/să-ţi ating umflătura/ şi apoi în du-
rere/ să mă dau de-a dura!/ Să fie
rostogolire/ pe iarbă, pe pămînt/ şi pe
apă/ să fiu poate ce nu sunt/ cînd în mine
de ziuă se crapă!“ (Ispita desenată cu
ochiul de jur .împrejur!). Erosul e, însă,
doar vesta de salvare într-o lume care se
naşte dincolo de ecranul privirii, în vizo-
rul vederii secunde; pe acolo, ochiul vede
de foarte aproape, sparge limita pentru
a intra pe contra-sensul realului. Dintr-o
poetică a vederii se structurează poezia
lui Adi Cristi din 40 de metri de poezie;
ochiul care desenează, creează realul şi
nu-l reproduce, ochiul care nu vede ceea
ce priveşte, ci în-fiinţează ceea ce imagi-
nează desenînd preajma (oraşul, istoria,
biografia, iubita) reprezintă ceea ce va fi
fiind metafora obsedantă a volumului 40
de metri de poezie: ochiul e fiinţa vie
din poezia lui Adi Cristi, care, iată, îl cu-
prinde de umeri, îl soarbe„din priviri“ şi,
mai cu seamă, se uită prin vizor ori, la ri-
goare, prin cătarea armei, pentru a fixa
linia vieţii pe linia de ochire;„Ochiul/ mă
cuprinde de umeri/ iscoditor/ de parcă ar
fi privit/ prin cătarea armei/ Pe linia vieţii/
mi-a fost desenată/ imaginar/ linie de
ochire/ iar la celălalt capăt/ simt cum
inima / este înconjurată/ de cercuri/ cu
diametrele perpendiculare/ -Foc!/ Bate o
rafală de vînt/ în spatele meu/ Zidul se în-
alţă odată cu păsările/ speriate.“ (Foc!).

O lume nouă se naşte prin vizor şi în
cătarea armei; aici, glasul e săpat în
muţenie (Metamorfoze), piciorul şi tor-
sul sînt desenate cu ochiul (Ispita de-
-senată cu ochiul de jur împrejur!),
poemul se sălbăticește și sare la beregata
celui care îl scrie (Sălbăticirea Poemu-
lui), fiinţa fuge peste ape ca şi cum ar
înota prin pămînt (Viaţa pe contrasens),
într-o relaţie de tensiune cu alteritatea,
măsurând ceea ce nu se poate măsura,
cîntărind ceea ce nu poate cîntări, chiar“

dacă se invocă pilde, personaje, imagini,
parabole din Vechiul şi Noul Testament -
poezia, dragostea, palpitul vieţii înseşi -,
într-un spaţiu/timp unde lumina se îm-
preunează cu întunericul, căutînd „par-
tea noastră de veşnicie“ într-o poveste
de dragoste care se scrie într-o ploaie de
„toamnă veşnică“ şi într-o poezie sinco-
pată care umple cu strigăt şi, deopotrivă,
cu tăceri apăsătoare, golurile dintre cu-
vinte; în intimitatea unui surprinzător
spaţiu securizant; „Zăpada care vine
strînge ploaia/ în fulgi sortiţi topirii pe
sub geană/ pe mîini, pe chip sau chiar pe
haine/ zăpada care pune-n noi de iarnă/
dormim pe ea şi visul ne zideşte/ în iglu
ce ne-aduce iarna-n casă/ sunt eschi-
mos, eşti eschimosă/ şi ploaia-n sobă
ceaiul iar îl varsă/ avem să fim cinstiţi cu
toţi drumeţii/ tu le-ncălzeşti şi sîngele
prin vene/ şi vinul care fierbe în ulcele/
le dăm să-ncerce mătăsoase perne/ sunt
fulgii care n-au astîmpăr iarna/ şi se stre-
coară printre două vorbe/ în iglu nostru
inima ne lasă/ să ţinem focul viu chiar
fără sobe./ Zăpada care vine strînge
ploaia/ în fulgi sortiţi topirii pe sub
geană/ pe mîini, pe chip sau chiar pe
haine/ zăpada care pune-n noi de iarnă“
(Înzăpeziţi în vis).

Într-o altă ordine, cartea lui Adi Cristi
surprinde prin discursul poetic amplu
despre ploaie - un jurnal al ploii în Jur-
nalul de campanie al adevăratei ploi
căzute printre picături -, cu trecerea în
mineral, ca la Bacovia, cu bucuria lui
Coşbuc şi Alecsandri, exasperarea lui Ni-
chita Stănescu, plictiseala lui Virgil Mazi-
lescu şi mirarea lai Marin Sorescu; depen-
dent de lumea imaginară care se între-
vede prin vizor ori în cătarea armei, poe-
tul din 40 de metri de poezie rămîne el
însuşi, cu poezia sa, în paradigma (neo)
romantică trecută, însă, uneori, prin stri-
gătul expresioniştilor;„Vino,/ să luăm tă-
cerea din aer/ cum am lua polenul/ din
floare/ cu genele răbdătoare/ de ochi/ cu
ochii răbdători/ de mirare/ Vino,/ să tre-
cem/ prin lanul de maci.../ Dacă în lanul
acela/ (de scaieţi sîngerînzi/ sub tălpile
noastre)/ sunt florile/ culese din mîinile/
celor flămînzi/ Vino, vino iară/ să luăm tă-
cerile din seară/ cu degetul la buze/ Fla-
căra lumînării/ se înecă în ceară/ Vino,
vino iară/ în tăcerea dintre noi/ liniştea
zbiară“ (Tăceri cu degetul la gură).
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M
arius Oprea este un nume
cu rezonanță în publicis-
tica postdecembristă, de-
oarece investigațiile și

dezvăluirile sale în domeniul arheologiei,
crimelor comunismului și dosarelor de
securitate au ținut, nu de puține ori, pri-
ma pagină a ziarelor. Dincolo de această
imagine publică, apreciată de unii sau
contestată de alții, Marius Oprea întru-
chipează acea tipologie a cercetătorului
neobosit, a arheologului fascinat de pu-
terea obiectelor, dar și de cea a desco-
peririi adevărului într-o istorie voalată de
nedreptăți, eufemisme și mărturii trucate.
Dar biografia sa însumează, pe lângă
bogate și importante studii de istorie, o
disponibilitate aparte pentru literatură,
concretizată în mai multe volume de
poezie și proză.

De fapt, Marius Oprea s-a format mai
întâi ca poet, frecventând în perioada
liceului cenaclul brașovean (,,Cenaclul
19”), condus de Alexandru Mușina, iar în
timpul studiilor universitare, a fost mem-
bru al ,,Cenaclului Universitas”, aflat sub
înrâurirea criticului literar Mircea Martin.
Au rezultat până acum patru volume de
versuri: Solo de tamburină (1999), Ame-
rica! America! (2008), Întâlnire cu Apostol
(2012) și Rețeta fericirii (2015), care se
adaugă numeroaselor lucrări și studii
istorice: Banalitatea răului. O istorie a Secu-
rității în documente: 1949-1989 (2002),
Ziua care nu se uită. 15 Noiembrie 1989,
Brașov, coautor Stejărel Olaru, (2002),
Moștenitorii Securității (2004), Chipul
morții: dialog cu Vladimir Bukovski despre
natura comunismului (2006), Bastionul
cruzimii: o istorie a Securității: 1948 - 1964
(2008) ș.a.

Imaginația debordantă și apetitul
pentru ficțiune îl probează cel mai bine
prozele sale, Turma păstorului mut și
Neasemuita istorie a Imperiului Român de
Răsărit, ambele apărute la Polirom, în
2016, respectiv 2017. Acestea reprezintă
o a treia categorie de scrieri, deși nu prea

îndepărtate de lucrările eseistice, gen
Plimbare pe Ulița Tipografiei (1996), Ade-
vărata călătorie a lui Zahei — Vasile
Voiculescu și taina Rugului Aprins (2008),
Șase feluri de a muri (2009), doar că proza
oferă posibilități experimentale mai bo-
gate, atât ca metodă, cât și din punct de
vedere stilistic.

Neasemuita istorie a Imperiului Român
de Răsărit constituie un bun exemplu în
acest sens, prilejuind cultivarea unei ironii
casante și a unui eclectism formal, spe-
cific postmodern. Într-un discurs epic ce
intercalează ficțiunea cu memorialistica,
Marius Oprea se prezintă pe sine, alături
de o istorie fabuloasă a poporului său,
proiectată în viitor, într-un scenariu uto-
pic. Personaje reale, evenimente și situații
recognoscibile își dau mâna în carte cu
viziuni mai mult decât optimiste asupra
unei virtuale evoluții a națiunii române.
Poate această voluptate a descrierii unor
realizări delirante, de neînchipuit, ale
societății românești (statutul de imperiu,
libertatea de a lenevi) joacă un rol com-
pensatoriu în raport cu un trecut greu
suportabil, chiar și numai la nivelul me-
moriei. Cert este că ficțiunea funcțio-
nează, dezvăluind în falduri noi și noi
realizări înfăptuite de autorul însuși ajuns
Bazileu, și care acum se preocupă să re-
zolve tot ce rămăsese neterminat, inclusiv
să achite Cumin- țenia pământului pe care
să o plaseze apoi într-o școală, ca bun
exemplu pentru copiii neascultători,
muzeele fiind de acum pline cu operele
de artă recuperate de la foștii demnitari
târâți prin procese.

Textul ființează, așadar, în marea lui
parte, la nivel parodic și punând sub
semnul relativității ironice subiecte de
actualitate pentru societatea românească
și parcursul ei. Radiografia lui Marius
Oprea, deși realistă și critică, face loc unor
fante de lumină, unor raze de speranță pe
care timpul, în desfășurarea lui viitoare, le
poate așeza în curgerea istoriei. Densă și
solicitantă, cu bucle eseistice și referințe
intertextuale, proza în discuție oferă o
lectură în consens cu vremurile pe care le
trăim: ritm alert, dinamism tematic și
imaginativ, fragmentarism, aluzii bogate,
povești și soluții aberante, adică o con-
tinuă metamorfoză pe care nu doar
autorul o trăiește parcurgând diverse
etape biografice, ci și personajele sale. În

O istorie optimistă: între trecut
și viitor, între Est și Vest

MonicA Grosu
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acest joc textualist, se face loc și pentru
povești cu tâlc, înduioșătoare adesea,
lirice și ironic-expresive (basmul cu
ultimul arbore și pasărea ploii, povestea
îngerului greu încercat, care și-a pierdut
penele și entuziasmul – Jupuitu, jertfa
mesteacănului, oglinda viață-moarte din
scena sacrificării vițelușei, istoria cu
șarpele de sticlă, puterea furnicilor,
prietenia optzeciștilor care au lăsat în
urmă aer cu diamante etc. ), pentru para-
frază și însemnări autobiografice.

Cele două discursuri, marcate și la
nivel grafic, decupează din crâmpeie și
amintiri un parcurs existențial, alcătuind
un roman al propriei deveniri (un roman
în roman). Autorul, martor și personaj,
observă cu aviditate lumea prin care a tre-
cut, oamenii lângă care a stat la un
moment dat, înregistrând cu gesturi pre-
cise imagini și experiențe din copilăria
petrecută la țară, apoi anii de școală la
Brașov, relațiile de familie, succese și
eșecuri, episoade cu rol anticipativ (jocu-
rile prin cimitir din frageda copilărie când
se ascundea în cavouri sau după cruci
împreună cu sora sa). Pe această axă
viață-text, real-ficțional se creionează nu
doar o istorie de viață, ci și una nease-
muit de halucinantă și fabuloasă.

Dincolo de povestea-artificiu, Nease-
muita istorie a Imperiului Român de Ră-
sărit este o carte ce aduce în prim-plan
idei și aspecte frapante ale societății
contemporane, doar că maniera prin
care autorul alege să-și prezinte demer-
sul epic este una ludică, parodică, hi-
bridă, de un imaginar intens. Acest fapt
sporește dexteritatea cu care se deru-
lează secvențele narative, adăugând o
anume lejeritate textului și conducân-
du-l spre acea zonă tipic fantasmagorică.
Chiar și așa, numeroasele considerații
(cât se poate de realiste!) pe marginea
căilor ferate române, ironiile fățișe la
adresa unor politicieni sau personaje
publice, lumea robotizată și alienată pe
care doar o soluție utopică o mai poate
salva (,,utopiile sunt iraționale”), toate
acestea și multe altele vorbesc despre
românitate.

Marius Oprea este un prozator subtil
ce simte textul și mizează pe reflexivi-
tatea lui eclectică, pe autoreferențialitate
și doza lui de picanterie imaginativă. În
această cheie, lectura romanului recent
publicat se dovedește antrenantă și
bogată.

���

Volumul Istoria ca viitor și alte conferințe
și pagini (Editura Humanitas, București,
2017) conține discursuri și luări de cuvânt
ale autoarei în cadrul diverselor conferințe
sau dezbateri la care a luat parte. Deși
ne-am putea aștepta la un pronunțat
caracter oral al acestor texte, lucrurile nu
stau întru totul așa. Cuvântările ce stau sub
copertele acestui volum se situează mai
degrabă în zona eseisticii consistente, a
ideilor ample, atent și minuțios formulate.
Astfel că, nu vom găsi aici texte„ocazionale”,
ci fragmente de eseistică încheghată, co-
erentă, de cea mai bună calitate.

Deși tematica abordată este cel puțin
inconfortabilă, de cele mai multe ori, to-
nalitatea discursivă este, de la un capăt la
celălalt al cărții, una gentil fermă, autoarea
expunându-și ideile cu un soi de sfială,
acest lucru nefăcând însă ca siguranța
expozeurilor să fie în vreun fel dăunată.

Așa cum este alcătuită, cartea Anei
Blandiana nu este una încărcată de opti-
mism. Analiza pe care o efectuează socie-
tății românești (ante- și postdecembristă) și
lumii în care trăim, constituie un exercițiu
de luciditate amară. Incertitudinea socială,
inconsecvența ideologică, formele de cen-
zură care își găsesc noi metode de expri-
mare etc., toate acestea fac ca o astfel de
analiză să nu conducă înspre concluzii
dintre cele mai optimiste.

Vorbind la Sorbona în anul 1993, bună-
oară, despre „convertibilitatea suferinței”,

scriitoarea atrage atenția asupra nesigu-
ranței cu care o societate este capabilă să
facă trecerea de la comunism la demo-
crație: „Ne întoarcem din cea mai mare
dintre iluziile istoriei și tot ce putem spune
despre drumul pe care putem să pornim
este că se va îndrepta cu siguranță în
direcția opusă. Mă îndoiesc că cineva ar
putea preciza mai mult decât atât. Pentru
că la celălalt capăt ni se pare că zărim lumea
pe care o căutăm, dar este prea departe
pentru a putea fi siguri că este cea la care
voiam să ajungem.”(p. 12)

Astfel că pasajele în care distingem
încredere și speranță în viitor, sunt de cele
mai multe ori condiționate de felul în care
vom înțelege democrația.„Dar, mai presus
de toate, nu ne rămâne decât să sperăm
că, în momentul de meditație obligatorie,
pe pragul dintre cele două lumi, oamenii
vor fi capabili să înțeleagă că libertatea și
fericirea sunt noțiuni care nu pot fi diferite
decât în funcție de înțelepciunea unor
limite, că a fi fericit – ca și a fi liber – nu este
o expresie a nemărginirii, ci, dimpotrivă, o
chestiune de măsură.” (p. 19)

Dar volumul de față nu ia naște doar din
implicarea civică a Anei Blandiana, ci mai
ales din maniera în care în care scriitoarea
alege să trateze relația creatorului cu lumea
în care trăiește. Nu de puține ori, autoarea
utilizează literatura pentru a ilustra pro-
bleme cu care lumea s-a confruntat sau
încă se mai confruntă. Alegoria pictorului
întemnițat din textul cu care debutează
volumul este elocventă în acest sens. Unul
dintre subiectele ample de meditație pe
care ni le propune acest volum este, așadar
întrebarea preluată dintr-un vers al lui
Hölderlin, „la ce bun poeții în vremuri de
răstriște?”

Istoria ca viitor poate surprinde prin
refuzul oricărei forme de politizare a ideilor.
În condițiile în care intelectualul se„închide
în propria cochilie”, susține autoarea, „(...)
problema politică este, în ultimă instanță,
una de natură civică, ecuația fiind la fel de
adevărată și prin răsturnare, și totul dera-
pând în rotirea sterilă a unui cerc vicios,
unde nimic nu se schimbă, pentru că oa-
menii refuză să mai creadă în cineva și nu

Fantomeletrecutuluiși
metehnele prezentului

vAsile vidicAn
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mai pot crede pentru că nimic nu se
schimbă.”(p. 29) În felul acesta este justificată
apariția Alianței Civice. și nici aici, discursul
nu primește valențe politice, el păstrându-se
în limitele unei inițiative eminamente civice.
„N-am fost propriu-zis în campanie electo-
rală și n-am îndemnat oamenii să aleagă
între niște candidați propriu-ziși, ci între
sisteme, concepții, mentalități; i-am îndem-
nat să judece cu propriul lor cap, dezbărân-
du-se de dogme, prejudecăți, exclusivisme,
intoleranțe.”(p. 28)

Orice formă de analiză limpede a unei
societăți, cu atât mai mult cea în care s-a trăit
până în 1989, dar și cea actuală, face ca, din
când în când, problemele care ies la supra-

față să fie incomode. „Pentru că cea mai
mare victorie a comunismului (...) a fost
crearea omului nou, a omului cu creierul
spălat, care nu trebuia să-și amintească nici
ce a fost, nici ce a avut, nici ce a făcut înainte
de comunism. În aceste condiții întrebarea
pe care ne-am văzut nevoiți să ne-o punem
a fost «Poate fi învățată memoria?» Și dacă
da, cum poate fi realizată o școală a me-
moriei?” (p. 65)

Una dintre temele centrale tratate aici
este, în mod firesc pe undeva, aceea a liber-
tății. Exte edificator textul publicat în Frank-
furter Rundschau, Fragmente estice despre
libertate. Afirmațiile capătă aici o formă
aforistică, închegând în scurte afirmații o

întreagă filosofie a manierei în care poate
fi privită libertatea, textul culminând cu
ultima remarcă, în care libertății îi este
asociată ideea de nevroză. Cu toate aces-
tea, problematica este tratată și din
perspectiva prezentului și a viitorului. Nu
doar trecutul, cu ororile și privațiunile sale,
a îngrădit libertatea (de exprimare, de pildă
a) individului, forme de limitare întâlnin-
du-se la tot pasul și în prezent.

Istoria ca viitor constituie fără îndoială
un semnal de alarmă, un prilej de meditație
grav atât în ceea ce privește felul în care ne
raportăm la trecut, cât mai ales drumul pe
care îl vom alege, ca societate, în viitor.

E
pocile tulburi, epocile precare, epocile de
decădere, de înclinare şi declinare a para-
digmelor existenţiale către codurile liber-
tine şi hedoniste, către mizeria pragmatis-

mului sans rivage, au generat totdeauna anticorpii
moralismului, efervescenţa spiritelor lucide, hotărâte
să nu abandonze, să se opună disoluţiei sociale,
entropiei comportamentale. Conştiinţelor mereu gata
să asume, să nu facă pasul înapoi, să spună:„Îmi pasă
de semenul, de felul în care îşi asumă vieţuirea, căci
vieţuirea lui îmi structurează, în fond, propria vieţuire.

Fiecare dintre aceste spirite se manifestă şi ac-
ţionează în felul său, cu mijloacele pe care le socoteşte cele mai
potrivite naturii sale, păstrându-şi, mai ales atunci când e vorba
de acelea care o fac prin mijloace artistice, după tipare care-i sunt
proprii. Pentru lumea scrisului, ideea că de fapt, de-a lungul vieţii
nu facem altceva decât să scriem una şi aceeaşi carte, e adevărat
mereu altfel, mi se pare demnă de luat în seamă.

Stela Maria Ivaneş o probează cu asupra de măsură. Ea este,
am spus-o şi altădată, o neîmpăcată cu starea de fapte din
lumea în care trăieşte, o reflexivă, o moralistă care analizează cu
aplomb şi cu bună judecată realitatea românească şi nu numai,
cu acribia excelentului gazetar care a fost, şi cu inteligentă
paginaţie a prozei pe care ne-o propune şi în cartea intitulată,
cu sarcasm şi umor„Bătaia mâţelor”( Editura Şcoala Ardeleană).

Ca de fiecare dată, Stela Maria Ivaneş practică o literatură de
frontieră, în care epicul e un pretext pentru discursul eseistic,
pentru moralismul bine temperat şi cultivat, iar eseistica con-
textul ideal pentru o suită de secvenţe romaneşti care ilustrează
observaţiile şi judecăţile asupra unor contexte existenţiale şi
sociale ce ilustrează derapajul evident al societăţii contem-
porane. Reflectat mai ales în ceea ce ar trebui să-l salveze: iubirea,
relaţia de cuplu relativizată, spulberată prea ades, anentizată,
redusă la „războiul damelor, al mâţelor”, desfăşurat la nivelul
superficial al conversaţiilor veninoase, al miorlăielilor cu care
ne-au obişnuit vedetele de mucava, al existenţei telefonate.

În siajul precedentei sale cărţi, şi actualul roman
este, în fapt, un jurnal deghizat, jurnalul unui inte-
lectual, al unui spirit cultivat, în care cotidianul e
interferat, „infestat” şi judecat prin prisma „aluviunilor
culturale”de bună calitate.

El se înfăţişează ca un puzzle alcătuit din secvenţe
existenţiale cotidiene şi flasback-uri biografice, argu-
mente pentru reflecţiile personajului auctorial, lesne
de identificat a fi, şi aici, autoarea însăşi. Toate acestea
compuse şi recompuse după un tipar propriu: amin-
tire, visare, comparaţie, reflecţie

Autoarea îşi aminteşte visurile tinereţii şi aşeză
dinaintea acestora modul în care ele s-au realizat, în fapt raportul
dintre dintre idealitatea virtuală şi materialitatea existenţială.

Axa universului zugrăvit, în deplină concordanţă cu glorioasa
contemoraneitate, e telefonul, fix sau mobil, flecăreala noastră
cea de toate zilele, care obturează şi bagatelizează trăirea
omenească adevărată, înlocuind-o cu ceea ce am putea numi
emoticoane internautice, cu rizibile hieroglife existenţiale.

Însă ridicolul nu mai ucide în lumea modernă, căzută într-o
nesimţire funciară, iar implicarea, acel „Îmi pasă” pe care şi l-a
asumat mereu Stela Maria Ivaneş, acea acţiune critică a
năravurilor şi moravurilor lumii contemporane, refuzul de a
accepta degradarea social, mârlănia, mediocritatea şi vulga-
ritatea presei, derapajele lumii medicale şi mediului universitar,
degradarea familiei, ura generalizată, întreagă această avalanşă
de rele slobozite din cutia Pandorei, pe care pare că nimeni şi
nimic nu o mai poate stăpâni, sunt subsumate cu obstinaţie
acţiunii irenice a prozatoarei, iluziei unei gândiri pozitive, prinsă
în cursă de lumina ei însăşi.

Fiindcă această carte demostrează, de fapt, că soluţia pe care
autoarea o imagina în Jurnalul de la Beliş, refacerea demnităţii
umane şi naţionale, rămâne o soluţie iluzorie, pe care aproape
nimeni nu o mai ia în seamă. Oricât de incitant ar fi ea propusă
prozaistic.

Moralismul bine temperat
HoriA bădescu
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L
ucrări de o incontestabilă va-
loare științifică și practică, dife-
ritele tipuri de dicționare îm-
bogățesc lexicografia româ-

nească, înscriindu-se în patrimoniul cul-
tural ca necesare instrumente de lucru în
activitatea intelectuală atât a cercetă-
torilor în domeniu, cât și a cititorilor dor-
nici de informare și cunoaștere.

Criticul și istoricul literar Andrei Mol-
dovan, președintele Societății Scriitorilor
din Bistrița-Năsăud, ne propune în acest
sens un volum special,“care dă informații,
nu stabilește ierarhii”: Scriitori din Bistrița-
Năsăud. Dicționar critic. Cu 55 de parodii și
o postfață în versuri de Lucian Perța, Socie-
tatea Scriitorilor din Bistrița-Năsăud, Edi-
tura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018
(414 pagini).

Pentru realizarea dicționarului, auto-
rul a consultat siturile Uniunii Scriitorilor
din România și ale filialelor, blogurile per-
sonale ale autorilor (acolo unde acestea
există), arhivele unor publicații literare,
lucrări de critică literară, lucrări de refe-
rință, precum: Dicționar esențial al scrii-
torilor români (coord. Mircea Zaciu, Ma-
rian Papahagi, Aurel Sasu), 2001; Dicțio-
nar general al literaturii române, vol. I-III,
2004, 2005 (coord. Eugen Simion); Dicțio-
narul scriitorilor români (coord. Mircea
Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu), 4 vol.
1995-2002; Teodor Tanco, Dicționar literar
1693-1997 al județului Bistrița-Năsăud,
1998; Scriitori ai Transilvaniei 1949-2014
dicționar critic ilustrat alcătuit de Irina

Petraș, Editura Școala Ardeleană, Cluj-
Napoca, 2017; Cenaclul literar George
Coșbuc. 30. Antologie (Editura Aletheia,
2001, Cuvânt înainte de Eugen Uricariu,
prefață de Cornel Moraru, postfață de Ion
Moise); Pretexte. Antologie-dicționar de
scriitori din Bistrița-Năsăud, alcătuit de
Andrei Moldovan, Editura Eikon, 2008.

În selecția autorilor au fost respectate,
cu rigoare, unele criterii menționate în
Notă asupra ediției, primul (și fundamen-
tal, n.n.) fiind acela conform căruia a luat
în seamă activitatea din revistele literare
care contează (cele ale Uniunii Scriitorilor
din România), cele care apar sub egida
USR, cele de tradiție). “Nu numărul de
volume pe care le-au publicat, acesta

putând să fie impresionant uneori (chiar
fără a depăși provincialismul mărunt), ci
vizibilitatea lor în presa de specialitate
ne-a determinat să le dăm atenția cu-
venită”.

Fișa de prezentare a fiecărui autor
cuprinde date biografice (anul și locul
nașterii, profesia) și informații cu privire la
activitatea literară (debut, colaborări la
presa de specialitate, volume publicate,
premii și nominalizări venind din partea
Uniunii Scriitorilor din România și a filia-
lelor acesteia), un citat sugestiv selectat
din opera fiecărui scriitor.

„Greutatea” lucrării este dată de
referințele critice, peste 600, înregistrate
pe baza unei laborioase activități, a cri-
ticului și istoricului literar Andrei Moldo-
van, de studiere și selectare atentă a tot
ceea ce s-a scris și s-a tipărit în domeniul
de specialitate despre creațiile celor 121
de scriitori bistrițeni, în ordine alfabetică:
Cristi Ardelean, Nicolae Avram, Adriana
Rodica Barna, Nicolae Băciuț, Emil Bălăi,
Ion Borșa, Nicolae Bosbiciu, Ioana Bradea,
Constantina Raveca Buleu, Mircea Gelu
Buta, Ion Buzași, Constantin Catalano,
Vasile Ciherean, Ioan Cioba, Călin Emilian
Cira, Elena M. Cîmpan, Dan Coman, Ma-
rius Conkan, Alin Cordoș, Dorel Cosma,
Cornel Cotuțiu, Călin Crăciun, Icu Crăciun,
Melania Cuc, Mircea Daroși, Vasile Dâncu,
Vasile George Dâncu, Vasile Sebastian
Dâncu, Susana Deac, Zorin Diaconescu,
David Dorian, Ana Dragu, Emil Dreptate
Florica Dura, Valentin Falub, Victoria Fătu

Andrei Moldovan:
puterea de a discerne

între insignifiant și valoare
nicoletA MileA

Motto:
„Scrisul este o meserie ca oricare alta și nu cred că trebuie tratat altfel. Vreau să spun că

un tâmplar, dacă nu învață meseria cu sârguința necesară și dacă o practică doar din când în
când, va fi un tâmplar prost. În literatură nu este altfel. Literatura nu se face doar “din inspirație”
și în timpul liber. Eu nu cred în scriitorii de duminică…” (Andrei Moldovan)
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Nalațiu, Vasile Filip, Dinu Flămând, Daniel
Fulga, Vasile Găburean, Sorin Gârjan,
Leon Iosif Grapini, Andrea Hedeș, Vasile
Leac, Vasile Lechințan, Cleopatra Lorințiu,
Nastasia Maniu, Valentin Marica, Menuț
Maximinian, Marin Mălaicu-Hondrari,
Mircea Măluț, Ioan Mărginean, Ștefan
Mihuț, Alexandru Cristian Miloș, Alexan-
dru Misiuga, Gheorghe Mizgan, Ion
Moise, Andrei Moldovan, Gavril Mol-
dovan, Ioan V. Moldovan, Dumitru Mun-
teanu, Iacob Naroș, Ioana Nicolae, Ovidiu
Nimigean, Olimpiu Nușfelean, Ion Oar-
căsu, Maria Olteanu, Aurel Onișor, Adrian
Onofreiu, Luca Onul Veronica Oșorheian,
Viorel Paraschivoiu, Florin Partene,Traian,
Parva Săsărman, Liviu Păiuș, Domnița
Petri, Alexandru Petria, Ioan Pintea,
Adrian Podaru, Aurel Podaru, Ovidiu
Pojar, Gavril Pompei, Flore Pop Grigore
Pop, Grigore Traian Pop, Mircea Prahase,
Atila Racz, Valentin F. Radu, Sandu Al.
Rațiu, Virgil Rațiu, Valentin Raus, Aurel
Rău, Vasile Rebreanu, Radu Săplăcan,
Gavril Scridon, Daniel Sidor, Adrian Suciu,
Ioan Șimon, Veronica Știr, Victor Știr,
David Dorian, Teodor Tanco, Călin Teu-
tișan, Theodor Tihan, Alexandru Uiuiu,
Ileana Urcan, Ion Urcan, Lazăr Ureche,
Mihaela Ursa, Sever Ursa, Lucian Valea,
Valeriu Varvari, Alex Văsieș, Ștefan Veșcari,
Vasile Vidican, Dinu Virgil, Ion Vlad, Gelu
Vlașin, Nicolae Vrășmaș, Ion Radu
Zăgreanu.

Un bogat material, bine sistematizat,
ilustrează preocuparea remarcabilui au-
tor, Andrei Moldovan, de a realiza profilul
contemporan al zonei literare Bistrița-

Năsăud într-un dicționar critic, o necesară
și veritabilă sursă de informare și docu-
mentare pentru toți cei interesați.

„Portrete” de scriitor construite pe
baza receptărilor critice plasează litera-
tura bistrițeană în context socio-
cultural, istoric și ilustrează, în același
timp, puterea de iradiere a acesteia în
arealul literar al începutului de mileniu
trei. Decupajele sunt riguroase, până la
identificarea și valorificarea taxono-
miilor provocatoare ale celor mai
redutabili critici literari: Nicolae Ma-
nolescu, Dan Cristea, Alex Ștefănescu,
Irina Petraș, Andrei Moldovan, Nicolae
Prelipceanu, Nicolae Oprea, Daniel
Cristea-Enache, Horia Gârbea, Ioan
Holban, Ovidiu Pecican, Gheorghe
Grigurcu, Iulian Boldea, Al. Cistelecan,
Marian Papahagi, Dan C. Mihăilescu,
Nicolae Georgescu, Liviu Antonesei,
Felix Nicolau, Gabriela Gheorghișor,
Lucian Vasiliu, Constantin Cubleșan,
Cornel Moraru, Menuț Maximinian,
Vasile Vidican, Olimpiu Nușfelean, Petru
Poantă, Ioan Es. Pop, Tit Liviu Pop, Ion
Simuț, Victor Știr, etc.

Ineditul cărții îl reprezintă parodierea
poeților de către Lucian Perța: „Paro-
dierea, așa cum afirmă autorul lor pe
bună dreptate, este o formă de receptare
critică până la urmă, una inedită, dintr-o
perspectivă dezbrăcată de corsete, dar
nu mai puțin exigentă, cum este ușor de
observat.”

O listă care cuprinde 71 de nume cu
Alți autori din Bistrița-Năsăud comple-
tează catagrafierea scriitorilor bistrițeni.

Inedită este și postfața în versuri, a
aceluiași Lucian Perța “Iată, iubite citi-
tor…” care apreciază cartea creată pentru
orice gust:„Că-i pentru orice gust creată,/
A. Moldovan și-a dat silința/ Să facă artă
pentru artă/ În corp de artă cu tendință.”

Opera lui Andrei Moldovan, renumit
filolog, critic și istoric literar, fixează valori
în timp și spațiu bine definit, oglindește
mentalități și un mod de existență fun-
damentală.

Contemporan cu scriitorii acestei
constelații literare, Andrei Moldovan s-a
angajat la o muncă sisifică, împlinită cu
succes, și pe care, cu siguranță, istoria
literară o va înregistra ca un moment
important în evoluția ei.

Acest dicționar critic este, într-un fel,
ofranda pe care Andrei Moldovan o
aduce culturii la un veac de la unirea
tuturor românilor într-un stat unitar
român: „Dicționarul critic al scriitorilor din
Bistrița-Năsăud, oricând perfectibil,
acum, la aproape un veac de la unirea
tuturor românilor într-un stat unitar
(literatura i-a unit mult mai devreme!),
reprezintă o dovadă vie a unei mari
bogății și diversități spirituale ale acestui
ținut din care nu vor înceta să apară mari
valori ale nației noastre. Îl dăm la iveală cu
gândul la cuvintele lui Liviu Rebreau:
„Cantitatea, indiferent de valoare, do-
vedește totuși bogăția râvnei creatoare.
înainte de a alege, trebuie să ai din ce
anume să alegi. Cantitatea devine astfel
premisa calității. Bogăția cantitativă per-
mite o mai îngrijită selecție calitativă.”
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Viaţa-corridă în reprezentări
ale umorului

P
rozele scurte reunite de Că-
tălin Rădulescu în volumul
Ultima corrida par a ține, prin
tematică și mod de abordare,

de literatura de sertar. Acținea celor mai
multe (Cafeaua musafirului meu, Domni-
șoara Décoté, Compoziție dup-o temă la
liberă alegere, Conspirație în tipografia
Thales, Aldămaș la timp, În vremuri de
decret) au ca fundal anii ‘40, ‘50, ‘60, adu-
când când un parfum fanat interbelic,
când întâmplări din timpul perioadei
comuniste.

Prozatorul alege ca mod de tratare a
acestor subiecte registrul ironic. Așa că
epicul este dublat permanent de pânza
fină a umorului, naratorul nefiind nicio-
dată total obectivat sau impersonalizat.
Aflat după cortina întâmplărilor, el arun-
că mereu cititorului un clin d’oeil pentru
a-l se-duce, a-l atrage de partea lui, el
aflându-se de partea corectitudinii, nu
politice, se-nțelege, ci literare!

În acest parteneriat al naratorului cu
cititorul său stă farmecul acestor poves-
tiri care, sub aspectul poveștii, al temelor
nu aduc ceva nou. Noutatea prozato-
rului constă în modalitatea de a-l co-
interesa pe receptor, de a-l face partener
în proiecția lui literară, de a-l implica în
modul său propriu de reprezentare
artistică.

Există, apoi, o preferință pentru su-
biectele internaționale, ceea ce se
răsfrânge în onomastica globalizantă:
Yvonne, Senega, Thomas și Jerry, aluzie
ludică la personajele cunoscutului desen
animat..., pentru a pune desfășurarea
acțiunii sub cupola unui umor bonom,
Décoté, Camceatcău (de la Kamceat-
ka...), Heraclit și Aristofan, personalități
ale Antichității, aduși ca fantoșe carica-
turale etc., unele cu stridențe sonore
integrabile unor bizarerii ca parte com-
ponentă a unei realități nu totdeauna
comprehensive sau inteligibile.

Ultima corrida a lui Santiago Cornégas
aduce un subiect insolit pentru literatura
noastră, corrida, dar nu nou, dacă ne
gândim la recenta carte a lui Dinu Să-
raru, Corrida, subiect perferat de E.
Hemingway, văzând, ca și acesta, în
lupta dintre om și animal, o confruntare
cu natura sau cu înseși forțele iraționale
din noi înșine. Insolitul subiect este
completat de insolitul finalului: frater-
nizarea dintre om și animal, proza pu-
tând fi citită și ca o pledoarie pentru
armonizarea relațiilor omului cu natura.

Finalul cu aluzia străvezie la celebra
replică a lui Armstrong la efectul pri-
mului pas pe Lună (Un pas mic pentru
om, un pas uriaș pentru umanitate) are
partea lui de ironie și de înțelegere din
perspectiva unui narator implicat: „San-
tiago Cornégas învinsese. În ziua aceea
făcuse un pas mare pentru dânsul, chiar
dacă pentru Umanitate părea unul
neînsemnat”...

Ironiile, persiflările, malițiile sunt
strecurate peste tot în text, ca pietri-
celele pe care, în basme, personajul le
lasă pentru a nu uita drumul spre casă.
Chiar și scenele licențioase din Aventuri
cu Dodolla sunt învăluite în mantia

ironiei ceea ce le ține departe de por-
nografie, camuflând naturalismul tare
sub zâmbetul îngăduitor al unui clin
d’oeil complice.

Alte ironii tind spre parodia bonomă
în stil postmodernist:„Barca pe valuri nu
plutea ușor, având în vedere că meșterul
Ticuță avea continua senzație că va
cădea peste bord...”, dar și spre șarja
caricaturală, când nu povestește, ci taie
cu bisturiul, într-o scenă atipică pentru
protocolul vizitelor de lucru, un accident
acceptat, însă: vizita „tovarășului” la o
fermă zootehnică de suine și ovine: „La
un moment dat, un purcel evadează din
țarc aproape fiind să treacă printre
picioarele secretarului general”! Inci-
dentul nu fusese cenzurat și, prezentat
ca atare, în agrementul râsetelor și
aplauzelor fără sonor ale peliculei, totul
fiind luat ca o sugestie a cornului abun-
denței din acea fermă și nu numai.
Conotațiile sunt străvezii, iar intențiile
prozatorului evidente în nota umorului
persiflant.

Când este localizată în prezent, ironia
stigmatizează parvenitismul cu bădă-
rănia redundantă și implicită, derivată
dintr-un alt corn al abundenței, al prostiei
infatuate: „Și ți-am spus, trăi-ți-ar, când
am plecat de acasă să-i iei pe ăia pe care
ți i-am cumpărat în Dubai, nu la tarabă,
în Tenerife”!!

Acest prim volum al lui Cătălin Rădu-
lescu este promițător sub aspectul
posibilităților epice ale autorului care,
imagini în cinematografice, în flash-uri,
create în pasta ironiei și a derivatelor
sale, surprinde, în viziune proprie, ima-
gini ale lumii de azi și de ieri. Viitorul
volum ar putea miza exclusiv pe umor în
variantele previzibile ale bonomiei,
sarcasmului sau causticității la alegerea
liberă a autorului pentru a reflecta as-
pectele istorizante epic ale contempo-
raneității.

AnA dobre

CĂTĂLIN RĂDULESCU
Colect, ia HORATIO

2017

���
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R
ăzvan Nicula a debutat în
2009 cu romanul Nevermore
sau Incursiune pe drumul spre
Niciodată, urmat, în 2014, de

Pedeapsa cerului, măsurându-și forțele
creatoare cu arhitectura complicată a
epicului de mari dimensiuni. Când cititorii
săi așteptau alte romane, Răzvan Nicula
s-a orientat spre proza scurtă, desco-
perind deliciile epicului pe spații reduse:
Din gândurile nopții (2015), Abisuri (2017),
Diagramele unor vieți risipite (2018), fără a
omite volumul de versuri Uitarea mea de
mine (2017). Aceasta demonstrează că
autorul se caută, se testează în domenii
diferite ale literarității. Cunoașterea este
autoscopică, Răzvan Nicula se răsfrânge
în interior, în lumea conștiinței sale, fără a
fi cu totul indiferent la cântecul de sirenă al
lumii. Această varietate în abordarea
ficționalității atestă, totodată, aprehensi-
unea, receptivitatea tânărului scriitor
pentru modalități diferite de exprimare
literară, pentru scriitura în registre diferite.

Diagramele unor vieți risipite este noul
volum de proză scurtă al lui Răzvan Nicu-
la, al treilea, după Din gândurile nopții și
Abisuri, cuprinzând opt povestiri al căror
subiect întoarce mereu la metafora din
titlu, urmărind, din interior spre exterior,
modul în care omul își poate risipi viața
fără a fi mereu conștient de aceasta.

Bijutierul, prima povestire, are o temă
estetă concentrată pe relația creatorului
cu lumea. În singurătate, în spațiul lui de-
cupat ca microcosm, el așteaptă mo-
mentul potrivit „să înșface ziua și să o
arunce în trecut”. Dincolo de acest banal
care-l apasă odată cu„singurătatea crun-
tă”, abstras din lume și răsfrânt în propria
fantasmă, el este preocupat de crearea
unei bijuterii perfecte. În acest simbolism,
se regăsește triada creator-creație-recep-
tor: „Pentru ochii tuturor, bijuteriile care
ieșeau din mâinile sale erau minunății, ai
săi, însă, descopereau mereu mici imper-
fecțiuni și, astfel, bijuteria perfectă în-

târzia să apară”. Bijuteria perfectă devine
obsesia lui, iar când ajunge să o realizeze,
ceilalți nu o recunosc. Hoțul care îi devas-
tează universul este, în proiecția ironică a
autorului, receptorul care, atent doar la
detalii nesemnificative, pierde din vedere
esențialul. De aici, transpare concepția es-
tetică a lui Răzvan Nicula: orice creație
este un parteneriat între creator și cititor.
Când receptarea este un „jaf”, receptorul
este un infractor care,„pierzându-și sufle-
tul”, nu este capabil „să recunoască biju-
teria perfectă”, considerând-o o tinichea.
Eșecul lui Albert este doar aparent, în re-
lație cu lumea, nu și în relația intrinsecă
cu sine.

Preocupat de probleme estetice, Răz-
van Nicula inventează povești pentru a
epiciza ideile, pentru a le materializa prin
contact cu viața. Pierduți în aceste reflexii,
Vulturul și Încâlcitul din Pierduți, medi-
tează asupra condiției creatorului, modul
ironic cu inflexiuni polemice, camuflând
opinia autorului însuși:„Scriitorii sunt toți
morți. În viață sunt doar oamenii care
scriu”. Pentru că există oameni care scriu,
există, pe cale de consecință, și oameni

„condamnați să citească”. E un mod de a
vorbi, în perspectivă ironic-sarcastică, de
eșecul creatorului în condițiile lumii de
azi, lume care-l condamnă la „înmor-
mântarea” idealurilor: „Făcură câte un
cimitir în spatele caselor, să îngroape ide-
aluri. Fără cruce. Fără semne”. Oceanul,
barca plutind pe imensitatea terestră,
jocul amintirilor apar ca simbolisme în
acest imaginar, care are pe lângă co-
erență epică și capacitatea de a tulbura,
creând emoția artistică.

Toate aceste proze au o miză ale-
gorică, tinzând chiar spre parabolă. Per-
sonajele sunt, în majoritate, oameni cu
temperament artistic, imaginați la vârste
diferite, ca și cum creatorul lor s-ar
proiecta în virtualitatea unor supoziții
pentru a se clarifica pe sine. În Profetul tre-
cutului, Dêlir Krizcy, de exemplu, este pro-
fetul propriului său trecut, motiv pentru
care viitorul este anulat. Mariel Gabasto
din Înainte de dimineață, septuagenar,
avusese o viață activă, împărțit între Uni-
versitate și scris. La acest moment cres-
puscular, idealul îl invadează. Un personaj
dintr-o carte scrisă cândva se insinuează
în viața lui pentru a-i reaminti că ome-
nirea se află într-un impas creator: nu gă-
sise niciun leac pentru nicio boală, de
unde sugestia regăsirii lui Dumnezeu sau
asumarea unui mod de viață care să ar-
monizeze lumea realului cu lumea visu-
lui. Moartea lui Mariel nu este doar un
sfârșit banal, ci o transcendere, care-i per-
mite dezmărginirea: „Îi explodase inima
ca o stea menită să transmită licăriri de lu-
mină în tot universul”.

Orașul bunătății este o utopie. Politicul
este minat prin credința lui Arthur Herbst
în bunătate, singura lui avere, marea lui
promisiune, creația lui în pragmatica vie-
ții. Și el este un creator proiectând imagi-
narul nu în ficțiunea unui univers, ci în
realul vieții celei aievea. Irealul situației
ține tot de imaginarul artei, căci de un
imaginar al realului nu poate fi vorba.

Diagonalele risipirii
și căutarea sinelui

AnA dobre
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Cartografia unui suflet adoptă perspec-
tiva subiectivă, lăsând impresia unei
proze autoreferențiale despre singură-
tate, de- spre prietenie, despre inefa-
bilele sufletului omenesc. Prietenia cu
Amini, cerșetorul metafizic, ține de culti-
varea esenței în dauna nonsențialului.
Depășirea aparentului creează canale de
comunicare în deplină armonie și comu-
niune.

Suflul nopții, cea mai bună proză a
volumului, vorbește despre drama re-
lațiilor în care partenerii sunt în con-
tratimp, despre înstrăinare și alienare. În
rama poveștii intră imaginea orașului su-
focant: „Indiferent cum sunt, mari sau
mici, orașele au obiceiul prost de a apăsa
oamenii”. E o proză poescă, în care ra-
ționalul și iraționalul apar în doze con-
fuze, menținând un fantastic straniu,
amintind de Pisica neagră a lui E. A.Poe.
Uciderea lui Darky, câinele său, ține de
irațional, de o tulburare stranie, dar du-
rerea, prin sugestia complexului vino-
văției, pe care o resimte îl readuce în
dimensiunea rațiunii. Evoluția lui pen-
dulează mereu între aceste extreme,
relevând un soi de schizofrenie care-l
condamnă la totala confuzie a planurilor.
Uciderea sinelui este o scenă anticipa-
tivă, prelungită ca un ecou în scena
uciderii Amandei, scenă ce coincide cu
afirmarea răului în bizareria reunirii celor
două voci care-l dispută și care-l câștigă
de partea demonismului. „Suflul nopții”
îl aspiră într-un imaginar straniu, poesc.

Răzvan Nicula este un prozator
promițător care își consolidează univer-
sul propriu cu fiecare carte. Nefiind decât
un om care scrie, viitorul său literar pare
previzibil, oferindu-i ca unui erou, drept
premiu, condiția de scriitor. ���

R
eprezentant al literaturii sud-americane contemporane, de ori-
gine argentiniană, Luis Benítez (n.1956, Buenos Aires) este
poet, romancier, dramaturg şi eseist, membru al Societăţii
Scriitorilor din Republica Argentina, al Academiei iberico-ame-

ricane de poezie, a World Poetry Society şi a altor asociaţii de poeţi. Opera
sa, recompensată cu numeroase premii naţionale şi internaţionale, este
publicată în Argentina, Chile, Venezuela, Uruguay Spania, Statele-Unite,
Franţa, Anglia, Italia, Suedia, Mexic.

În 2018, Luis Benítez publică în România Le mètre étalon (Metrul uni-
versal), traducerea din spaniolă în franceză a romanului El Metro Universal
(Buenos Aires, 2012), la editura Ars Longa din Iaşi, realizată de Françoise
Laly şi David Brême, cu o prefaţă de Christian Tămaş.

Romancierul se inspiră din istoria Franţei, epoca lui Napoleon III, care
reinstaurează imperiul napoleonian după lovitura de stat din 1851, ime-
diat după revoluţia franceză de la 1848, punând astfel capăt republicii
franceze. Romanul se vrea o frescă a societăţii franceze din acel timp. Au-
torul ficţionalizează evenimente dintr-o epocă dominată de positivism, în
care se afirmă mari personalităţi literare şi ştiinţifice. Curent filozofic care
continuă spiritul raţionalist al secolului Luminilor, pozitivismul lui Auguste
Comte promovează spiritul ştiinţific, respingând metafizica. A in- fluenţat
aproape toate domeniile prin metoda experimentului: medicină, econo-
mie, drept, sociologie, istorie, arhitectură, filozofie, învăţământ, literatură
(Emile Zola, Le roman expérimental).

O perspectivă sud-americană
asupra Franţei la mijlocul secolului XIX

Sonia ElvirEanu

Le mètre étalon
Luis Benítez,
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Tentativa de-a surprinde spiritul reformator al vremii se
concretizează în scene decupate din viaţa unor scriitori, oa-
meni de ştiinţă, arhitecţi ce vor deveni celebri în a doua
jumătate a secolului XIX. Astfel se justifică prezenţa unor per-
sonaje istorice reale în roman: împăratul Napoleon III şi soţia
sa, Eugenia, ducele de Rémy, vărul împăratului, scriitorii
Charles Baudelaire, Théophile Gauthier, Saint-Beuve, savan-
tul Louis Pasteur, baronul-arhitect Haussmann.

Perspectiva asupra epocii e fragmentată. Romancierul
ficţionalizează date biografice cunoscute, reface scene din
viaţa personajelor a căror destine se intersectează ocazional.
Pornind de la detalii de arhivă istorică, fragmente de scrisori
din epocă, romancierul reinventează cu real talent secvenţe
de biografie, iar acolo unde nu se cunosc elementele ei, im-
aginează una fictivă (naşterea şi viaţa aventuroasă a negresei
Jeanne Duval până la întâlnirea ei cu Baudelaire).

Fiecare personaj e recreat printr-o obsesie dominantă:
Charles Baudelaire prin pasiunea maladivă pentru mulatra
Jeanne Duval, muza infidelă care i-a marcat dureros viaţa, in-
spirându-i poemele din Les Fleurs du mal (Florile răului); Louis
Pasteur prin pasiunea pentru cercetare ştiinţifică în momen-
tul testării miraculosului microscop sub ochii curioşi ai
împărătesei, curtenilor, savanţilor; baronul Haussmann prin
obsesia de-a moderniza arhitectural Parisul printr-un proiect
de urbanizare a metropolei; ducele Rémy şi profesorul Raveil
sunt obsedaţi de corectarea dimensiunii metrului universal
ca unitate de măsură, stabilită de Academia franceză de şti-
inţe în 1791; Napoleon III are obsesia cuceririi Mexicului şi
visul utopic de extindere colonială a imperiului francez.

Personajele sunt suprinse în mediul lor prin câteva eveni-
mente care le pun în lumină temperamentul, în capitole dis-
tincte, focalizate pe câte o întâmplare din viaţa lor. Viaţa
fiecăruia este perturbată de o pasiune, legăturile dintre ele
sunt mai degrabă ocazionale, de natură pecuniară, rar de
prietenie (Baudelaire, Saint-Beuve, Théophile Gautier, anga-
jaţi la acelaşi ziar, „Paris Herald” din generozitatea lui Saint-
Beuve pentru a-i ajuta să supravieţuiască).

Luis Benítez imaginează şi narează cu autentic talent
scene din viaţa personajelor sale, le schiţează portretul din
gesturi, microdialoguri, frânturi de scrisori. Naraţiunea hete-
rodiegetică se distinge prin arta detaliului, capacitatea de-a
crea atmosferă.

Printre personajele reale din istoria Franţei, întâlnim şi per-
sonaje fictive, cum e pretinsul diplomat argentinian la curtea
lui Napoleon III prin care se fac trimiteri spre istoria Argenti-
nei în epoca respectivă: Confederaţia Argentiniană, consti-
tuită după eliberarea de sub coroana Spaniei, condusă de
generalul Justo Urquiza, după înlăturarea de la putere a ge-
neralului Juan Manuel de Rosas. Astfel se extinde acţiunea de
la politica internă a Franţei la cea externă, prin aspecte ale re-
laţiilor diplomatice dintre ţări. Ducele Rémy, vărul împăratu-
lui, visează să-şi împlinească obsesia fantasmagorică de a
corecta metrul, măsurând dimensiunea unui platou din Ar-
gentina, iar ambasadorul argentinian, un personaj alienat, la
şansa apropierii ţării sale de Franţa.

Autorul îşi construieşte romanul din perspectivă drama-
tică, ca o imensă scenă pe care evoluează simultan personaje
diferite, angrenate în dificultăţi financiare, întâmplări şi vise

corespunzătoare pasiunilor, un „metru etalon”pentru fiecare,
precum prostituata mulatră Jeanne Duval pentru poetul
Charles Baudelaire. Personajele prind viaţă printr-o obsesie
alienantă care le degradează personalitatea. Ritmul naraţiunii
e alert, atmosfera vremii recreată prin surprinderea unor as-
pecte multiple din viaţa socială, din medii diverse. Un perso-
naj pitoresc e Beppo, motanul lui Baudelaire, care se mişcă
impasibil peste zbuciumul oamenilor.

Romancierul pare a deschide rând pe rând câte o uşă, a
descoperi scene încremenite în timp pentru a le insufla viaţă,
narând amuzat, ironic ori persiflant întâm- plările imaginate.
Din asocierea lor se încheagă perspectiva de ansamblu asu-
pra unei perioade determinate din istoria Franţei. Reperul
temporal al evenimentelor narate e anul 1855. Romanul său
cu viziune fragmentată asupra realităţii seco- lului XIX, speci-
fică modernităţii şi postmodernităţii, îmbină elemete de
roman istoric, epistolar, poliţist şi de aventuri. În ciuda ingre-
dientelor postmoderne (fragmentarismul viziunii, hibridita-
tea genurilor, limbajelor) romanul nu este postmodern, ci se
serveşte de recuzita postmodernismului pentru a reface o
epocă istorică care a dat Franţei nume celebre în diverse do-
menii.

Autorul dezvăluie precaritatea vieţii scriitorilor, mediul
sordid al boemei pariziene, emulaţia ştiinţifică a epocii, eti-
cheta şi strălucirea de la curtea imperială, dar persiflează per-
sonajele istorice reale, devoalându-le slăbiciunile şi bolile care
le alienează, reducându-le la umila condiţie de om, indiferent
de rang (Napoleon III, vărul său, ambasadorul argentinian).

Le mètre étalon reabilitează naraţiunea şi puterea ei de
evocare graţie talentului romancierului.
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P
e cât de complicat este titlul
proiectului „e-FestMemoria.
Valorificarea patrimoniului
imaterial. Sărbătorile de iarnă

din judeţul Bacău, nr ROCJBC 350 2017
001 12151” prin care a avut loc cerceta-
rea din judeţul Bacău, pe atât de intere-
sant este rodul acestuia, volumul „Aceea
era puterea colacilor: Sărbători trăite, săr-
bători povestite în localităţile din judeţul
Bacău”, / Petronela Savin (coord.), Cos-
mina Timoce-Mocanu (coord.), Adrian
Jicu, Maria Cuceu, Editura Casa Cărţii de
Ştiinţă Cluj-Napoca, 2017, 229 pagini.

Îmbucurător este faptul că de această
dată cercetarea a fost realizată nu doar
din arhive, aşa cum fac în ultimul timp et-
nologii, ci şi pe teren, pe parcursul unui
an, în intervalul 2016-2017, de către un
colectiv coordonat de Petronela Savin ,
de la Universitatea „Vasile Alecsandri” şi
Adrian Jicu, director al Bibliotecii Jude-
ţene, sprijiniţi de mulţi localnici din satele
investigate, profesori, învăţători, bătrâni
ai satelor, practicanţi ai obiceiurilor de
iarnă din localităţile Geoseni, Oituz, Dum-
brava (Gura Văii), Pănceşti – Sascut, Buda
– Blăgeşti, Pârjol, Câmpeni – Pârjol, Bal-
cani, Apa Asău, Vâlcele – Tg. Ocna, Dăr-
măneşti.

Acestor cercetări actuale le-au fost
apoi adăugate documentele de arhivă de
către cercetătorii Institutului Arhiva de
Folclor a Academiei Române din Cluj-Na-
poca, Maria Cuceu şi Cosmina Timoce
Mocanu. Astfel, de la povestirile actuale,
legate de sărbătorile de altădată, s-a por-
nit în trecut, până acum 150 de ani, prin
intermediul arhivelor, descoperindu-se
lucruri inedite, însă, deşi generaţiile s-au
schimbat, un lucru a rămas comun, bu-
curia sărbătorii ce în trecut se măsura prin
numărul colacilor dăruiţi colindătorilor,
care erau număraţi, consumaţi ori puşi la
păstrare, în cui sau în podul casei, până la
Ajunul Bobotezei sau la o altă zi însem-
nată, când erau consumaţi. Interesant era
faptul că se uscau foarte bine şi că nu se
alterau. Pâinea de azi nu rezistă mai mult
de două zile fără să facă „flori de muce-
gai”, vorba lui Tudor Arghezi. Poate ar fi o
temă de meditat şi despre pâine noastră
de acum şi pâinea străbunilor noştri.

Despre însemnătatea ei pentru fiecare
dintre noi.

Parcurgând cartea, vom descoperi, în
primul rând, fondul de manuscrise al Ar-
hivei de Folclor a Academiei Române
(fond care, din păcate, printr-o lege in-
ternă a Institutului Academiei Române,
de câţiva ani, este accesibil acum pentru
cercetare şi publicare doar angajaţilor
acestor instituţii, orice alt etnolog nema-
iavând acces la cercetare, aşa cum ar fi fi-
resc), unde cei intervievaţi au răspuns în
funcţie de epoca în care s-au realizat an-
chetele, după anumite şabloane, vocea
lor rămânând în umbră câtă vreme co-
respondentul a realizat o sinteză a ceea
ce a întâlnit pe teren, redat într-un discurs
propriu, cu intervenţii care de multe ori
au anulat autenticitatea mărturiilor. Ce să
mai vorbim despre frumuseţea limbaju-
lui, care a fost ştearsă odată cu intervenţia
specialistului.

Nu acelaşi lucru putem spune despre
volumul de faţă, care păstrează întru-
totul în interviuri glasul ţăranului, cel care
adresează întrebări rămânând undeva în
umbră, aşa cum îşi propune etnologia de
azi, nu să strălucească cercetătorul, ci să
aducă în faţă personajul principal. Mai
mult, nu se maschează nimic, ci se pre-
zentă situaţia de pe teren aşa cum este.

Un exemplu merită a fi dat, pentru a
vedea frumuseţea povestitorilor: „Încî
tataia meu, Dumnezău să-l ierti… Seara,
ni dădeau colacii. Cum o dat colacii, era
un ger di plesné ouâli sub cloşcî, cum zâci
ţaranu’ nostru, aşa di frig era. Noi avem
beţî şi ni dădea colaci di ciia, şî noi i-am
băgat pi băţ, aşa. Ș-am apărut pi-ntăi ia-
nuarie. Deci, la noi sî faci pe triizăci şi una-i
halî mai mari, pi-urmî, pi-ntâi îi frumos tari
pi centru. Șî, tataia meu o vinit pi centru
acolo:„Ioti acela ci de-a colaci ari!” Da’ nu
ştié cî suntem noi, di undi sî ştii, cu-
acordeon… Șî tataia meu: „Dă şî mie!” Șî
eram şi noi ciupiţi:„Dă-i lu’tataia un colac,
ştii că el era de când foamea!” Șî scoati
frati-miu colacu’şi, când i-l dă, drept aicia
[în frunte]. I-o dat ca şî cum i-o dat cu chi-
atra. I-o spart capu’ lu’ tataia. Tăţi, acuma,
cari erau civili cu el, sî tabari pi noi, să-l
prindî pi ăsta cari-o dat.„Bădii Ghiţî, bădii
Ghiţî, nu ti du, cî-s băieţii mata!”

Uitiaşa…”(Vasile Vrânceanu, n. 1950,
Berzunți, Bacău).

Îmi aduc aminte că într-o tabără de
cercetare eu doream să înlătur nişte flori
de plastic în momentul fotografierii de la
o cruce de lemn veche din secolul XVIII,
iar Otilia Hedeşan, preşedinta Asociaţiei
de Ştiinţe Etonologice mi-a zis să o las aşa
cum este. Nu mai trebuie să mascăm, tre-
buie să constatăm şi să încercăm să con-
servăm ce mai este. Ce a fost este aşezat
doar în cărţi. Şi chiar dacă vom încerca să
readucem anumite obiceiuri în vatra sa-
tului, ele vor fi doar puneri în scenă, nu
vor mai fi asimilate întru totul de actuala
generaţie de săteni, pentru că nu au mers
firesc din generaţie în generaţie, nu au
fost asimilate în timp, odată cu creşterea
oamenilor, ci sunt pe undeva„impuse”. Şi
apoi ţăranul de altă dată a dispărut, iar cel
nou are altă mentalitate.

Cercetarea ce a dat rodul acestei cărţi
se intersectează cu domeniul eterogen al
memoriei, de la chestionarele lui Haşdeu,
din 1884, la fondul Ion Muşlea din pe-
rioada 1934-1942, la anchetele din 2017,
fiind ca un roman peste timp, textele pre-
zentate fiind baricade împotriva uitării, fi-
xând elemente ale unui patrimoniu su-
pus eroziunii.

Aşadar, dincolo de structura specifică
etnologică, cartea, prin cele trei fonduri,
ce prezintă şi dimensiuni ficţionale, poate
fi citită prin grila discursului literar. Ceea
ce nu poate surprinde însă nici chestio-
narul, nici camera de filmat, este emoţia şi
bucuria din ochi, cu care omul îşi poves-
teşte şi-şi trăieşte sărbătorile în vatra sa-
tului, într-un timp parcă desprins din alte
tărâmuri. Sărbătorile dau omului simplu
sentimentul apartenenţei şi mândria de
a avea rădăcini. Iar în Anul Centenarului
Marii Uniri avem nevoie de asemenea lu-
crări care să readucă în actualitate identi-
tatea acestui propor, prin tradiţiile care
de secole au fost pavăza noastră.

Pe lângă rolul colacilor la Sărbătorile
de iarnă vreau să spun câteva cuvinte şi
despre prezenţa acestora în sărbătorile
din sezonul cald. De Sfântul Gheorghe
înainte de a se scutura roua, fetele mer-
geau pe furiș în pădure, cu un colac
descântat și, odată ajunse, se încingeau

MEnuţ MaxiMinian

Pâinea noastră cea din etnologie
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într-un joc cu semnificații magice, mân-
cau colacul, şi aveau anumite descântece
de dragoste. În sâmbăta dinaintea Dumi-
nicii Floriilor, femeile duc colacii în cimitir,
unde aprind lumânări şi pun mâţişoare,
sugerând mugurii pufoşi de salcie, pe
mormintele celor dragi, care se deschid,
iar sufletele morţilor se hrănesc. De Paşti,
mai ales în Transilvania, colacul care înca-
drează pâinea („Pasca”), pe care gospo-
darul o duce la biserică pentru binecu-
vântare împreună cu ouăle roşii şi slănina,
se păstrează până la măsurişul oilor, când
se aşază pe găleată şi se mulge prin el,
apoi se împarte oilor, ca să nu rămână
sterpe. Se spune că are proprietăţi magi-
ce, care pot asigura sănătatea animalelor
şi belşug la producţia de lapte. „Colacul
oilor“ este preparat din făină de grâu cu-
rată, cu apă şi sare, uns cu gălbenuş de
ou. Colacul era luat de către doi păstori
care trăgeau de el pentru a-l rupe, exis-
tând credinţa că cel care rămânea cu
partea mai mare va avea noroc la oi. Din
anafura de Paşte se pune în sarea vitelor,
se dă câinelui să nu turbeze. Dacă un
şoarece ar mânca din această anafură s-ar
face liliac. Tradiţia numită înfrăţitul, un
legământ între băieţi sau însurăţitul, un
legământ între fete are drept scop aju-
torul reciproc, între cei care au împlinit
ritualul, în cele mai dificile momente din
viaţa lor, este cu mai multe momente ri-
tuale, în care tinerii trebuie să-şi jure loia-
litate şi să facă schimb de obiecte cu
valoare sentimentală: un colac, un vas de
lut sau o lumânare. De Rusalii, credin-
cioşii în frunte cu preotul, merg la răstig-
nirea de la marginea satului, să facă
rugăciuni de sfinţire a ţarinii. Doi gospo-
dari (se aleg la înţelegere)merg cu doi
prapori, fiecare cu colac mare în vârf, care
apoi era dat unui sărac. În alte zone o
parte din colacii copţi se lăsau în holdă,
drept ofrandă Sfântului Pricopie, pentru
ca grânele să nu se usuce înainte de
vreme. La steagul de nuntă se foloseşte
mănunchiul de grâu şi colăcei aşezaţi
între clopoţeii de la steag. În timpul slu-
jbei cununiei există acel colac al miresei
care se ţine deasupra capului mirilor. Din
acest colac i se dă miresei să guste ca să
facă prunci frumoşi apoi, acest colac este
împărţit între părinţii fetei, ai feciorului,
naşi şi miri. La intrarea mirilor în sala de
nuntă, socăciţa aruncă peste aceştia
boabe de grâu. Găina nănaşilor este în-
fiptă cu picioarele într-o pâine. Şi în ritu-
rile legate de înmormântare se foloseşte
grâul. Astfel, se aprindeau lumânări puse
în blide pline cu grâu. În sicriu se puneau

boabe de grâu şi ţărână ca mortul să nu
ducă mana grâului. În acelaşi scop, jugul
se punea întors iar în urma carului mor-
tuar se tot aruncau boabe de grâu, să nu
ducă mortul vlaga boilor. La înmormân-
tare se fac colăcei care se împart drept
pomană. La sărbătoarea celor 40 de Mu-
cenici, se dădeau, în trecut, colăcei din
faină de grâu, copiilor. La 1 noiembrie, de
ziua pomenirii celor morţi, în biserică se
aduce o prescură, care se sfinţeşte. Grâul
se folosea şi în medicina populară unde
făina se amesteca cu diferite plante şi un-
tură şi se făceau oblojeli pentru diverse
buboaie sau umflături. Din primul grâu se
făcea colac de leac care se păstra în casă
tot anul. Vindecarea de„suspin”a noului-
născut se făcea tot cu ajutorul grâului.
Acestuia i se dădea să sugă prin strunga
colacului sau prin cununa secerişului sau
i se făcea ceai de spice de grâu. Pentru
vindecarea bolilor de stomac, medicina
populară recomanda să se bea apă de pe
boabe de grâu. Pentru dureri de ochi se
recomandă spălarea ochilor cu rouă de
pe grâu strânsă înaintea zorilor. Să nu
uităm de atât de frumosul obicei al „Cu-
nunii”, unde fata duce cu mândrie cununa
din ultimele spice de grâu din holdă
gazdei. Acestea sunt doar o parte din
credinţele legate de grâu şi colac din
vatra satului.

Dar să ne întoarcem la evenimentele
din sezonul rece, prezente în cartea de-
spre judeţul Bacău.

Împărţit în patru capitole, volumul
prezintă nu doar interviurile cu oamenii
locului, ci şi fotografii cu aceştia, atât în
timpul ritualurilor din cadrul sărbătorilor,
cât şi în bucătăria casei, acolo unde se
pregătesc bucate alese, de la turta de Cră-
ciun la turta cu julfă şi, bineînţeles, ne-
lipsiţii colaci, care se dădeau plată celor
care veneau cu plugărelul, alături de go-
logani. Apoi, dincolo de prezentarea în
amănunţime a fiecărei reţete, în limbajul
pitoresc specific zonei, întâlnim şi bucu-
ria de a împărţi la sărbători nu doar cu cei
ai casei, ci şi cu cei care vin să vestească
Naşterea Domnului sau regenerarea tim-
pului de Anul Nou.

Interesant este şi modul în care este
numit fiecare capitol:„Zic colinda pe la fe-
restrile caselor şi le dau colaci şi gologani”,
ce vorbeşte despre sărbătorile de iarnă la
1885,„Când se duc cu uratul la casele gos-
podarilor”, în care ne întâlnim cu sărbători
băcăuane în descrieri, povestiri, dar şi cu
desene din perioada interbelică,„Ci-şi dă
să-l primeşti şi să-l mulţumeşti”, în care se
vorbeşte despre sărbătorile de astăzi.

Apoi, nu lipsesc din acest volum su-
perstiţiile legate de sărbători, dând aici
doar câteva exemple din chestionarul lui
Haşdeu, vol X, p. 267-68, la care a răspuns
învăţătorul Ion Mironescu, la 15 mai 1885:
„La Bobotează se zice că, atunci când
merg la Iordan, dacă fetele vor vedea cal
alb e semn rău, căci bărbatul lor va fi bă-
trân; dacă va cădea se zice că se mărită.
Sper Bobotează, fetele pun busuioc pe la
izvoare şi fântâni şi dacă dimineaţa îl va
găsi cu promoroacă pe el, atunci e semn
că bărbatul ei va fi norocos şi bogat, iar
dacă va fi fără promoroacă va fi sărac şi
fără noroc”.

Învăţătorul lui Vâlcele, Constantin Pâs-
laru, a răspuns, în anul 1936, pentru ches-
tionarul Anuarului Arhivei de Folclor cu nu
mai puţin de opt manuscrise despre du-
huri care umblă împrejurul casei, credinţe
despre deschiderea cerului, vorbirea vite-
lor, ameninţarea pomilor ca să rodească,
căutarea de comori, vrăjile fetelor pentru
a vedea ursitul, obiceiuri de început de an,
obiceiuri de Anul Nou, inserate şi în cartea
de faţă, astfel încât vedem o oglindă a ceea
ce a însemnat satul tradiţional de acum
aproape 100 de ani.

De altfel, despre practici ale magiei
erotice premaritale şi de ghicirea viitoru-
lui, despre riturile domestice menite să
provoace sporul gospodăriei, credinţe,
tradiţii, practici alimentare, inclusiv cele
actualizate cu prilejul tăierii porcului, vor-
besc şi cei 32 de informatori din cele 14
localităţi cu care cercetătorii s-au întâlnit
anul trecut.

Dacă unii dintre noi ne-am complăcut
în modul în care astăzi obicieurile sunt ui-
tate, mai sunt oameni în vatra satului care
nu pot accepta acest lucru, la fel ca Agri-
pina Nica, cea care face şi azi colăcei co-
lindătorilor, neapărat „cu coroniţă”, adică
păstrând simbolurile pâinii sacre de altă-
dată, şi care transmite şi un mesaj clar co-
piilor ce lasă darurile pe la poartă:„ să nu
mai facă acest lucru deoarece obiceiurile
trebuie păstrate, aşa este datul din moşi-
strămoşi”.

Indicele tematic, de corespondenţi,
de subiecţi chestionaţi, al localităţilor cer-
cetate întregesc acest volum, dându-i ţi-
nută de specialitate.

Autorii au reuşit să salveze de la uitare
o mică parte a patrimoniului imaterial bă-
căuan, nemurind mărturiile oamenilor lo-
cului. Aşa cum se spunea şi la lansare
apariţia cărţii „este cel mai frumos şi efi-
cient «leac» împotriva uitării”.
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Recviem pentru țara pierdută își numește poetul, ro-
mancierul, eseistul Nichita Danilov, volumul de poeme
publicat la Editura Cartea Românească.

Dacă e să ne raportăm la sensul propriu al substantivului
„recviem”, provenit din lat.„requiem” care înseamnă„odihnă”, ter-
men desemnând, în cultul romano-catolic, „slujbă religioasă pen-
tru pomenirea morților, putem intui, încă din titlu, o anumită expre-
sie de resemnare, de gravitate atitudinală și firească sobrietate.

Pe parcursul lecturii, asistăm la o permanentă întrepătrun-
dere a lumii fizice cu cea metafizică, a realității obiective cu cea
subiectivă, un joc de lumini și umbre ale cărui granițe sunt dificil
de perceput. Spațiile se întrepătrund, fuzionează, se învăluie unul
pe celălalt astfel încât o delimitare precisă a elementelor consti-
tutive, a prezentului de trecut, a țării de atunci și a țării de acum,
a paradisului și a infernului, nu ar face decât să distorsioneze
acest echilibru.

Starea de crescendo liric se menține pe tot parcursul volumu-
lui. Nu va fi o lectură facilă, întrucât fiecare poem este încărcat de
sens și simboluri. Cu toate acestea, există o finețe desăvârșită a
stilului, alunecarea dintr-o lume în alta este una elastică, percepți-
ile pendulează între real și ireal cu grație maximă, încât cititorul
poate fi cu ușurință transportat dintr-un spațiu în celălalt, fără ca
nefirescul să fie localizat în noile structuri dimensionale.Totul pare
normal, real, de o veridicitate limpede și imparțial accesibilă.

Poemul„Ferestre”deschide volumul cu imaginea unei așezări
umane instabile, disipate, a unui univers clădit pe întinderi nisi-
poase, înșelătoare, a unui echilibru precar, caracterizat prin înve-
lișuri golite de esență, de puls, de tot ceea ce înseamnă substanță:
„Și am văzut casele omului/ risipite ca niște cochilii de scoici”. Râul
apare în dublă ipostază: de apă curgătoare, sursă a vieții, dar și de
factor al schimbării, al distrugerii sau remodelării. De asemenea,
există două medii care se întrepătrund și se influențează, cel ac-
vatic-natural (scoici, nisip, râu) și cel terestru-artificial (reprezentat
de străzi). Poetul intervine prin actul creator, într-o încercare de
resădire a vieții, a speranței:„am sădit cîte o flacără/ înlăuntrul lor”.
Două puncte de reper, unul divin (rugăciunea) și unul lumesc (se-
maforul), ghidează eul poetic în misiunea pe care o are de în-
deplinit:„Îngenuncheat lîngă semafor”.

Locuit de senzația unor vieți paralele, de obsesia unui déjà-vu
repetabil, al unui timp reluat la nesfârșit, poetul simte frica, își
strânge într-un gest reflex genunchii la piept, apărându-se prin
întoarcerea la starea de confort fetal. Moartea este văzută ca o
ieșire din starea de tensiune, ca o eliberare din spațiul îngrădit al
trupului, ca o deschidere spre lumea de dincolo: „așteptam/ ca
totul să se termine/ ca mulțimea de clipe/ pe care îmi era dat să le
trăiesc/ să se scurgă într-o singură clipă:”. Conștientizând nevoia
de iertare și purtând în el apăsarea păcatului colectiv, obiectivată
prin elemente precum:„alți genunchi, străini”,„aripile altor buze”,
„alți ochi”, „alte zîmbete”, poetul asociază stările de teamă și dis-

perare unui„vis urît”, din care alege să iasă spărgând oglinda care,
în mod firesc, ar fi trebuit să reflecte realitatea. Prin acest gest
conștient al ieșirii din moarte, din mrejele iluziei, autorul ia act de
adevărata identitate, retrăiește lucid trecutul, coboară din lumea
ideală pe care o proiectase imaginar în lumea adevărată: „abia
atunci mi-am văzut chipul/ adevărat răsfrînt de alte chipuri/ pre-
lingîndu-se tăcut pe sub uși”.

Viața cu denivelările ei, determină schimbări de perspectivă,
anulează anumite concepte morale însușite anterior, transfi-
gurează valorile și convingerile, modifică structurile interioare,
resorturile care stau la baza conduitei și a personalității, indiferent
dacă au fost asimilate în urma contactului cu surse profane sau
divine: „Drumul pînă la pragul casei tale,/ l-am pavat cu versete
din Dante”.

Unele poeme sunt presărate cu detalii ale spațiului fizic, ale tre-
cerii timpului, detalii reale care vin în sprijinul îndepărtării de iluzia
țării paradisiace, în sprijinul ancorării în prezent. Țara paradisiacă
rămâne o amintire, o nostalgie, un element irecuperabil:„mergeam
tăcuți pe străzi,/ gîndindu-ne la țara noastră din cer/ la țara pier-
dută.” („Pietre”).

Omul și umbra sa sunt una, coexistă într-o semantică unitară
a gesturilor, a mimicii, imaginea poetului care își leagănă umbra
„ca pe-o păpușă de ceară înfășată în cîrpe”alături de alți oameni,
tabloul sinistru al unui marș al adormiților, „un cortegiu de băr-
bați și femei,/ care își leagănă tăcuți umbrele în brațe/ până
adorm”, fiind năpădite doar de lumina artificială a spațiului urban.
Asistăm la încercări repetate de recuperare a patriei pierdute, de
readucere în prim-plan a lumii paradisiace, ideale:„refăceam țara
noastră din vis,/ țara noastră pierdută, pe care dușmanii noști/
nevăzuți ne-o traseră de sub picioare/ ca pe un preș”. Cu toate
acestea, sămânța răului nu poate fi stârpită din sufletul omului, la
adăpostul întunericului, acesta zădărnicindu-și propria muncă,
demolând, chiar dacă inconștient, tot ce a construit cu efort
supraomenesc: „ceea ce clădeam ziua, noaptea distrugeam”.
Transmiterea adevăratelor valori către generația tânără eșuează,
sacrificiul este inutil de vreme ce există o permanentă pendulare
dintr-o țară în alta, între Dumnezeu și idoli, între certitudine și o
nesiguranță apăsătoare și crudă, mascată de gesturi stereotipe:
„Fără să ne dăm seama,/ noi singuri ne ignoram soarta,/ cărînd
pământ dintr-o țară în alta”.

Locuind în propriul trup„ca într-o casă străină”, în care„Fiecare
își agită/ inima smulsă din piept”, identificându-se cu„un Hamlet
bătrîn, transformat în Irod”,„convins că eternitatea/ încape la fel
de bine/ într-o clipă ca și într-un veac”, oscilând mereu între rea-
litate și „țara pierdută”, prin poemele care compun volumul de
față, poetul Nichita Danilov nu face decât să întărească încre-
derea publicului iubitor de poezie în extraordinarul potențial al
eului său creator.

Cum se recapătă
o ţară pierdută

Flavia adaM
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Dincolo de activitatea meritorie în folosul comunității românești și

al breslei, Marius Gîrniță a rămas indiscutabil poet. Textele sale sunt

conceptuale și livrești, dovadă e însuși titlul cu trimitere directă și ușor

polemică la Dante Aligheri.Tentat de /losofare, dar și de sonoritatea lingvistică a conceptelor,

Marius Gîrniță își face călătoria sa dantescă între divinul celest și

comedia terestră, găsindu-și încă o dată, prin acest volum, un loc

aparte în peisajul liric actual.
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Va crede cineva prin vreme-un versCe-l scriu despre-nsușirile-ți divine?Chiar de-i mormânt în care ți s-a șters
Pe jumătate tot ce-aveai în tine?Dar ochii tăi superbi, chiar de-aș putea
Să îi descriu, sau însușiri cerești,Urmașii-or zice: „bardul nemințea,Pe chip demuritor nu le găsești”. WilliamShakespeare
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Dacă aş fi proprietarul unei edituri care publică un număr
important de poeţi şi aş avea posibilitatea colaborării cu proas-
păt confirmatul preşedinte al Filialei Bucureşti poezie, m-aş asi-
gura de girul acestuia pe coperta a patra plachetelor publicate.
Ca recenzent mai mult sau mai puţin de serviciu, textul acestui
gir îl citesc primul. Înainte de a răsfoi volumul. Şi asta indiferent
dacă poetul respectiv îmi sună cunoascut au ba. Nu spun
neapărat„spre ruşinea mea”, înainte de preciza că nu ştiam cine
e Lăcramioara M. Andrei, căci nimeni nu cunoaşte pe toată
lumea. Dar, mă contrazic prompt. Căci titlul volumului – Ano-
timpuri invizibile (Editura Neuma, 2017)– are sonul plin al unei
culegeri de poezii. Apoi, recurg la microprezentarea lui Horia
Gârbea. Ca întotdeauna, radiografică, lapidară şi definitorie. Ba
chiar în cele 16 rânduri simte nevoia unei invenţii terminologice
de subtil efect: lumină de cuarţ. Dece n-aş recunoaşte, lectura
primă are dubli scop. Unul primar şi firesc. Îmi fac o idee cu cine
am de-a face la lectura aplicată. Dar şi unul discret. Ca deja stră-
vechi cititor al polivalentului condeier, sper mereu să surprind în
textul poetic laturi pe care girantul să le fi omis.

Şi iată că de la prima răsfoire, îmi sare în ochi ceea ce intuiesc
a fi o atare latură identitară: o mixtură subiacentă de spirit ludic
cu autoironie. Am deja garanţia confortului lecturii da capo. Dar,
recitind coperta a patra constat, umilit, că cele intuite sunt cu-
prinse, cumva, în formula chiar şi metaforele sunt trasate geo-
metric.

Singurătatea… trece prin piatră? Surprinzător. Dar sagace!
Existenţei mele au început să-i apară crăpături
singurătate ruptă dintr-un adam mahmur
trec prin mine nămeţii din copilărie
Singurătatea e fidelă… sfioasă îmi împrumută un colţ
din singurătatea ei
Luna joacă şotron pe asfaltul crăpat… Şi atâtea altele
Prima lectură şnur a volumului dovedeşte fără echivoc că

autoarea e un poet constituit. Matur. Fişa signaletică rezuma-
tivă de la finele volumului spune că autoarea „scrie poezie şi
proză din liceu. Acesta e primul volum de poezie publicat şi al
doilea volum după cel de debut, conţinând proză. Implicit se
defineşte o perioadă de peste 30 de ani. Firească pentru proce-
sul de formare, de maturizare, de cristalizare. Dar concluzia lo-
gică e că lipsa de grabă a ieşirii în spatiul public cu volum, până
la atingerea stadiului p care lectura îl învedereză e o dovadă de
echilibru şi responsabilitate. Iată că fişa signaletică e oportună
şi oferă o bază pentru analize oarecum extrapoetice. În favoarea
aprecierii pozitive a autoarei.

Cuvântul cel mai frecvent e singurătate. Căruia poeta îi con-
fera o dantelărie de ipostaze meditative, pozitive în esenţă. În
fond acest simbol, punct de convergenţă ideatică, rezumă tonul
întregului discurs poetic, lucid şi reflexiv. Dar luciditatea nu e ca-
santă, tăioasă, ba chiar are şi o discretă componentă ludică. La
pag. 24 găsim o simulare inteligentă de ars poetica: Azi mă joc
de-a poezia. La finele cărui text îşi întreabă, şăgalnic, cititorii: ce
părerea aveţi / poezia mea e postmodernistă? Pentru a poemul
imediat următor, la pag. 25, să fie de-a dreptul ironic, intitu-
lându-se Ecopoezie. Ironia e, desigur, îndreptată spre abuzul fo-
losirii prefixului cu şi fără rost.

Poemul Scrisoare (pag. 31) începe cu o
frază epocală: În rai nu este internet. De n-ar
fi decât versul ăsta, placheta tot ar merita ci-
tită cu atenţie. Har cerului, constatarea de
capăt de lume e susţinută de un text solid.

Presupun că autoarea nu s-a gândit scri-
ind poemul Bătrâna (pag. 58), dar pe citito-
rul care sunt îl trimite la Fefeleaga lui
Agârbiceanu. Dece-mi exhib senzaţia unei
rezonanţe, la urma urmei subiective? De-
oarece asociaţia senzorială subliniază den-
sitatea şi concentrarea textului. Nu e nici pe
departe singura dovadă a unui anume gen
de lecturi (îl citează, en passant, undeva, pe
Pessoa). Una peste alta, placheta este un ni-
merit prieten de călătorie cu trenul, prin
peisajul binecuvântat carpato-dunărean.
Aşadar, un text aşa de dens cere un raport
de lectură care să evite lungimile inutile.

Lumină de cuarţ
radu-ilarion MuntEanu

L[cr[mioara M. Andrei
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Volumul Văzătorii cu inima al lui Mihail
Gălăţanu e, până acum, singurul product
poetic al editurii Neuma care mi-a parve-
nit – şi nu-s puţine -, care e girat pe coper-
ta a patra de Daniel Cristea-Enache.
Acuma există nu puţine (mereu această
expresie) asemănări formale între dis-
tinsul critic şi Horia Gârbea. Care le gi-
rează pe cele mai multe. Şi, desigur,
comparabil de multe deosebiri. Ar fi
indecent să facem un pas mai departe
comentând identitatea numelui consa-
crat care gireaza volumul. Aparţinând,
toată lumea e de acord, unui poet con-
sacrat.

Cum corect observa Horia Gârbea,
într-un text analitic referitor la cronicile
mele literare, n-am de gând, între altele,
să-mi inhib tendinţa nativă de a alege un
reper, în raport cu care să-mi construiesc
raportul de lectură. Mai pe şleau, să-mi
propun a găsi, în textele poetice, elemen-
te diferite de liniile mari ale girului textual
de pe coperta a patra. Ca abia apoi să iau
la gherghef, cu oarecare parcimonie (citi-
torului momit cu o cronică de întâmpi-
nare trebuie să-i laşi maximum de liber-
tate de lectură), cărămizile structurale ale
volumelor.

Ce spune criticul citat? un eu liric ex-
hibat şi gesticulant, muşcător şi provocator,
cabotin şi sentimental, sexualizant şi mistic.
E drept, diagnosticul de mai sus îl include
şi pe Marius Ianuş. Considerat, acesta din
urmă, (dacă nu autoconsiderat) pe la în-
ceputul anilor 2000, corifeu al curentului
autointitulat fracturism. Nu discutăm că
simptomele precizate de DCE în diag-
nosticul citat par a i se potrivi în mai mare
măsură lui MI. Iar noi răsfoim un volum
De Mihail Gălăţanu. Ei, bine, ce cred că se
poate observa, cel puţin în acest volum al
poetului? Un strop (de) ludic. Discret ca
atare, disimulat sub manualul iniţial de
utilizare (reiterând logic titlul volumului),
disimulat sub autoironia şăgalnică. Ce
explodează la pag. 44: Ar fi ajuns poet
(Mihail Gălăţanu a murit la Revoluţie). Cum
se împacă acest abur (nu mai mult de-
atât) ludic cu eul liric exhibat şi gesticulant?
Aparent, ludicul, presupunând supra-
conţiinţă de sine, ar fi greu compatibil cu
simptomele identificate de DCE. Ei, dar
tocmai aici se manifestă calitatea auto-
rului. Care reuşeşte să armonizeze cu
firescul nonşalanţei cabotinismul senti-
mental, sexualizant şi mistic (ca să-l cităm
complet pe girantul volumului) cu doza

de ludic. Căci, dece n-aş recunoaşte, deşi
am mărturisit că plec de la a lua cât de cât
în răspăr textul girant, când scriu despre o
carte, am identificat, pe text, puctual,
fiecare din termenii diagnosticului.

Dar, şi aici e darul poetului pentru
cititor, de orice poziţie, de orice condiţie,
diagnosticul nu se vădeşte a defini textul
ca entitate. Ca organism. Ci doar şi asta,
repet, punctual, la materialul de cons-
trucţie. La sintagme poetice locale. Altfel
încărcate de mesajul auctorial.

Dar esentialul volumului n-are a face
nici cu acoperitele punctual elemente ale
diagnosticului girantului, nici cu încer-
carea mea de a găsi ceva real care să nu fi
fost spus. Sigur, fiecare din volumele de
poezie recenzate, are personalitate dis-
tinctă. Nu vorbesc de personalităţile
autorilor. Fiecare e, în feul său, unic din-
tr-un anume punct de vedere. Dar acesta
e unicat în cea mai mare măsură. Ce cel
mai programatic dintre toate. Nu cel mai
tematic. Citindu-l am crezut, în primă
instanţă, că autorul îşi prpusese să stoarcă
ideea vederii cu inima de toate resursele
semnificante şi simbolizante cu putinţă.
Că oferă, altfel spus, un exerciţiu de
virtuozitate ideatică. Ceea ce n-ar fi fost
străin propriului temperament artistic.
Ideea de a vedea cu inima nu numai că
nu e originală. Dar a aproape un loc
comun. Originalitatea autorului constă în
curajul de a valorifica un clişeu. Cum o
face? Remarcabil. După acel modus
operandi (pag. 5), următoarele 4 sunt nu
variaţii pe aceeaşi temă, ci n început de
dezvoltare simfonică a temei. Tema fiind
clişeul vederii cu inima. Mai departe e
semănat unul singur. Antrenat în joc, tu,
cititor, te simţi cumva abandonat. Numai
seducţia textlui poetic te împiedică să
conchizi că autorul s-a plictisit de propriul
exerciţiu. Al ţintirii temei asumate din cât
mai multe direcţii posibile.

Autorul se mărturiseşte explicit, în
două rânduri, a fi suporterul lui Osho.
Evident, aprecierea de către cronicar a
popularului personaj n-are ce căuta în
raportul de lectură. Dar acesta consideră
că mărturisirea autorului reprezintă un

radu-ilarion MuntEanu

Un eu liric personal

MIHAIL GĂLĂT,ANU
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Editura
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IPOSTAZE
Colecția

Î
ntre Mihail Gălăţanu şi Marius Ianuş, ori Cristian Popescu, Ioan Es. Pop
şi Teodor Dună, apropierile sunt vizibile – şi determinate de angajarea
decisă a noilor poeţi pe cîte un culoar liric pe care care au mai
performat, înainte, şi alţii. Într-o parte (la Mihail Gălăţanu şi Marius

Ianuş): un eu liric exhibat şi gesticulant, muşcător şi provocator, cabotin şi
sentimen tal, sexualizant şi mistic. Pe celălalt /r (la Cristian Popescu, Ioan
Es. Pop şi, respectiv, Teodor Dună): un eu prăbuşit, care a făcut implozie în
propria memorie, jupuindu-şi la nesfîrşit, cu masochism, rănile cărnii şi ale
spiritului, întrerupînd voit 0uxurile vitale şi trăindu-şi moartea.

DANIEL CRISTEA-ENACHE
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anume risc. Nu acela de a determina rezerva cititorilor care nu-s
suporterii lui Osho, unui autor serios n-are dece să-i pese de
public. Dar riscul de a-şi vedea orizontul ideatic întrucâtva
restrâns. La fel de restrâns cum ar fi dacă şi-ar fi mărturisit
sentimentele faţă de orice (altă) vedetă populară. Sigur,
consecvenţa logică ne îndeamnă să recunoaştem că, dacă unui
autor n-are dece să-i pese de public, n-are nici dece să-l
incomodeze restrângerea inerentă de orizont ca efect al oricăror
subiectivităţi. Problema reală a acestei mărturisiri e alta:
personajul Osho din pagina 7 are sau nu şi cât are legătură cu
personajul aşa de popular. Complet necunoscător în materie,
nu pot răspunde la întrebare. Dar a sesiza că se pune este nimic
altceva decât a o transmite acelora dintre cititorii cronicii care
sunt competenţi în materie de Osho.

Dar Mihail Gălaţanu îşi dovedeşte abilitatea. La pag. 18 vine
o replică sui generis. Intitulată chiar Către Osho – variantă. Un
poem de-a dreptul profund. Lapidar, dens, confirmând ade-
ziunea poetului la ideea că, ultimă instanţă, exista numai 2
lucruri fundamentale: dragostea (în poem e vorba de iubire) şi
moartea. Mai mult, în poem e inserat, cu italice, un text care-l
reeliberează pe autor de constrângerea de care vorbeam mai
sus, indusă de enunţarea preferinţei:

(Prietenul meu
Paul Doru Mugur
mi-a spus că
de fapt
Osho
a fost un escroc
sentimental
şi un manipulator;
i-am răspuns,
pe bună
dreptate: eu citesc
ce scrie Osho,
nu ce face Osho,
deşi, uneori, mă deranjează
ce face)
De ce am spus abilitate?
Din cel puţin 2 motive: pe de o parte pentru inserarea

poemului respectiv, care e, într-un fel, o replică dată lui însuşi,
fiind o replică la poemul de la pag. 7. Pe de alta, chiar acest
poem replică e, prin paranteza confesivă, o piruetă în care aş
vedea una din mărcile de personalitate nu doar poetică ale lui
Mihail Gălăţanu.

Un aspect care merită subliniat e licenţa elohimi. Dece e o
licenţă? Pentru că elohim este din capul locului un plural în
ebraică. Atât cea a vechiului testament, cât şi în ivrit. Chiar dacă
printre semnificaţile pluraliste ale cuvântului există şi unele
noţiuni la singular. Nu ştim ce a gândit autorul. Aparent
termenul ar semnifica cumva dumnezei. Mai chisnovatic. Efect
spectacular. Ca licenţă, e una acceptabilă. Ca sonoritate, inco-
modează totuşi unele urechi. Sună cumva pleonastic. Precum ar
suna gentlemeni. Sau tenismeni. Sau orice plural românesc al
unui termen anglofon dotat cu plural intrinsec, generat de
sufixul men. Pluralul lui man. Cum unii dintre termenii respectivi
au intrat în fondul lexical românesc, pseudopleonasmele de gen
sunt acceptate. O licenţă precum elohimi, acceptabilă tehnic, e
lansată de autor pe propriul risc. Moderat, desigur. Şi limitat la
cititorii care au noţiunea pluralului evreiesc.

Unul din poemele cele mai consistente, aproape liber de
floricelele stilistice auctoriale, este Nu există prieteni (pag. 53).
Dece spun aproape? Căci autorul nu se abţine să insereze un
nume propriu: prietenul meu cel mai bun / cristian pavel. Din cele
câteva zeci de posesori ai acestui nume nu foarte special,
semnalaţi de Google, unul, poet, pare a fi cel la care autorul s-ar
referi. Dar nu de acest obicei e vorba acum, ci de poemul citat. nu
există prieteni / există doar complici e o sintagmă (repetată) de
capăt de ţară.

Interesant, după ce-şi intitulează volumul cum şi-l inti-
tulează, după ce lasă impresia că dezvoltă tema printr-o
mulţime de variaţii, penrtru a se opri curând, autorul maiface o
piruetă de efect. Unul din momentele remarcabile ale volu-
mului. Poemul Adio, inimă! (pag. 56). În contextul tematizării
relativ insistente a morţii – alt element remarcabil – acest poem
pare o concluzie sui generis. Un final înainte de final.

Una peste alta, un demers inegal, personal şi oarecum
programatic al unui talent incontestabil.

���
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Cronica stelelor
Poetul Ion Cristofor și-a construit

cariera literară de-a lungul timpului cu o
tenacitate exemplară. Aceasta demon-
strează faptul că o activitate literară de
peste 35 de ani, în care a publicat în jur
de 40 de volume (poezie, eseu, critică și
istorie literară, traduceri din literatura
universală), nu poate fi altceva decât
rezultatul unui destin literar dar și al unei
dorințe acerbe de cunoaștere a domeni-
ului literar, de autocunoaștere a posibi-
lităților creatoare și, evident, de impu-
nere în spațiul cultural național și inter-
național. De la debutul său în 1982 cu
volumul În odăile fulgerului (prefaţa cărții
fiind semnată de criticul Petru Poantă,
Ed. Dacia, Cluj-Napoca), parcursul literar
al poetului a fost unul fără ezitări, fără
căutări adiacente caracteristice debu-
tanților tineri. Ba mai mult, sunt convinsă
că încă de la începutul intrării sale pe ușa
Poeziei, dincolo de talentul cu care s-a
născut, dincolo de aprofundarea și acu-
mularea elementelor științei literaturii,
poetul a fost favorizat atât de rațiunea
proprie cât și de o intuiție participantă,
acestea ținându-l pe drumul drept fără
a-i permite oscilații vizibile la începutul
carierei artistice.

Volumul Cronica stelelor (Ed. Şcoala
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017) mă duce
cu gândul la poezia nordică, la un efect
septentrional chiar dacă poetul spune că
,,Afară bate vântul din deşert“. Deși
poezia din acest volum este străbătută
de o undă de nostalgie, este evidentă
dorința poetului de a pune în valoare es-
ența poetică folosindu-se de o paletă
imagistică impresionantă, dar și la sur-
prinzătoare tehnici de schimbare a de-
corului în funcție de actualizarea sau
reactualizarea celor mai diverse ele-
mente încă stocate în memoria afectivă
a poetului, acestea permițând joncțiuni
durabile și interesante din punct de
vedere al realizării poetice. Este evidentă
ușurința cu care autorul trece de la efec-
tul de decantare al ideilor, al imaginilor
stocate în memorie și punerea lor în

practică asemenea unor percepții re-
cente. Nu de puține ori în poemele lui
Ion Cristofor demersul poetic desfin-
țează granițele între obiectul material și
ființă. ,, Un peisaj cu flaute înnebunite de
sete / cu arbori concediaţi şi harfe rupte de
vânt / soarele şterge cu un burete de sânge
/ apele mării, ultima limbă de pământ.//

Rândunele țes înnebunite giulgiul din
Torino / toată gramatica e acum doar un
muget / al Minotaurului ce încurcă sexele,
erele / şi dă peste cap toată logica şi mi-
tologia.// Gazda mea într-o superbă ro-
chie galbenă / căzută pe covor / îşi cere
imperioasă chiria.// Afară bate vântul din
deşert / de aici se zăresc culmile munţilor
Atlas / în cărţile din bibliotecă e o tristeţe
de sfârşit de lume / doar un gust de mentă
în gură a mai rămas / două pahare goale
de vin. / Pe masă ticăie neauzit ultimul
ceas“ (Un peisaj cu flaute).

Poetul conștientizează sensibilitatea
cu care a fost dăruit de destin, fără a se
lăsa copleșit de aceasta. Este evidentă
abilitatea lui de-a amplifica registrul po-
etic în așa măsură încât să facă vizibilă
consistența lirică a textului poetic prin
menținerea stării de senzualitate și ex-
pansiune sufletească și prin dedicare
spirituală: ,, E seară şi primele stele / sil-
abisesc scripturile apei / printre trestiile ce

abia îşi ţin respiraţia.// E ceasul în care câr-
tiţa / ne tălmăceşte câte ceva / din scrierile
apocrife ale morţilor.// Se apropie clipa în
care / cuiele din braţele tale / se vor alinia
ca silabele înroşite într-un poem.// În timp
ce lumina ta Doamne / pe câmpul pustiu
ca făina cernută e risipită. // Acum urcă
treptele casei femeia fatală / acum îmi ros-
tesc rugăciunile plecat peste hău / fier-
binte mă rog să nu ne lași să cădem în
ispită / şi să ne izbăveşti de cel rău.“ (Rugă-
ciune)

Fără a rămâne la nivelul senzației, po-
etul trece dincolo de simpla schițare a
jocului erotic astfel încât frontiera dintre
real și imaginar își găsește sălaș într-un
demers poetic construit de-a lungul tim-
pului cu talent și știință literară, iar nu de
puține ori, poetul pare că trăiește sec-
vențial. În acestă carte de poezie densă,
elaborată și captivantă sunt poeme în
care poetul se află permanent într-o sta-
re de aducere-aminte a întâmplărilor
mai mult decadente decât înălțătoare.
,,Gonit eram ca un netrebnic de râsul
maimuţelor de la circ, de buzele femeii / ce
răspândeau o stranie mireasmă de pu-
cioasă“, afirmă poetul, stăruința lui asu-
pra erosului nu mi se pare întâmplă-
toare, dar nici refuzul de repliere în sin-
gurătate nu este întâmplător. Pe măsura
adâncirii în imaginar, lumina realului
devine difuză permițând astfel ,,tovără-
şia himerelor“. Folosindu-se de o tehnică
subtilă a contrastelor, Ion Cristofor duce
în prim-plan rememorarea unei vârste a
tinereții când ,,trăgeam de limbă focul, în-
trebam apele, interogam pământul“. Ver-
surile a numeroase poeme din această
carte sunt de tip confesiv, tainele omu-
lui–poet devin elementele obsesive în
jurul cărora poezia gravitează în forță:
,,Zăpada de pe culmi făcea reverenţe
părului tău / tot mai albit de tovărăşia
himerelor / mă întrebam zi şi noapte ce
pot eu, nevrednicul, să dăruiesc trandafi-
rului / cu mult mai puţin decât picătura de
rouă / îmi răspundeau, hohotind, vântul şi
spiriduşii. // Eram tineri pe atunci şi sufle-
tul, / o, sufletul, tare ca piatra, ni-l ascun-
deam în pantaloni / (cei ce ne iubeau

Un poet în pas cu timpul
niculina oprEa
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comunicau cu noi prin izvoarele furișate-n
pământ) / când brusc mi-am amintit într-
o seară / că geniul e doar o cumplită cru-
cificare pe roata cuvintelor / că poeţilor şi
privighetorilor nu le este îngăduit să
adoarmă. (...)“ (Zăpada de pe culmi)

Pentru Ion Cristofor, poezia este Ma-
cul Timpului ale cărui petale nu se ofilesc
și nu se scutură acoperind târâtoare ve-
getale ori creaturi cu vieți paralele. Conș-
tient fiind de efectul artei sale creatoare,
într-un poem de o frumusețe rară, poe-
tul spune: ,,Umblă pe valuri, vindecă orbi
/ Scoate-l pe Lazăr dintre cei morți, / Fă
miracole!“ (Manuscrisele de la Marea
Moartă).

Viață de rezervă

Volumul bilingv Vida de reserva /
Viața de rezervă (Ed. Napoca Star, Cluj-
Napoca, 2018), cu o traducere din limba
română în limba catalană semnată de
traducătorul și poetul Pere Bessó, este
rezultatul unei colaborări importante
dintre doi poeți din aceeași generație,
dar și traducători talentați, deținători ai
unei experiențe literare demne de toată
admirația și lauda. În cartea despre care
vorbim predomină poemele încărcate
de un erotism de bună calitate dar și
poeme în care adesea ironia acoperă
fluxul sentimental aducând în fața citi-
torului cotidianul așa cum îl știm. Cu
toate acestea, spiritul este axa de sime-
trie în jurul căreia actul poetic se desă-
vârșește prin acumularea trăirilor dorite
ori nedorite, dătătoare de noi tensiuni,
dar cu alte valențe. ,, Cine va veni să ne
mântuie?/ Bufniţa din copacii scufundaţi
în ceaţa periferiei,/ Lucrurile bătrâne arun-
cate în foc / Peştii pe care i-am înşirat pe o
sfoară la soare? // Aveam în curte un ar-
bore încărcat cu femei / Dacă va înflori în
toamna asta târzie / Sau iernile când cu-
fundat în apele somnului visez Atlantida /
Să nu-l tăiaţi, fiii mei. / Spuneţi-i că doc-
torul Freud a avut multă dreptate / Dar
asta nu i-a folosit la nimic.“ (Arborele cu
femei)

Motivul tăcerii în poezia lui Ion
Cristofor este foarte bine aspectat în
această carte, iar atunci când acestuia i
se adaugă un final în care poetul vor-
bește nici mai mult, nici mai puțin decât
de un ,,zeu în exil“, abundența de ima-
gini pe care o întâlnim în primul volum,

de data aceasta se reduce, lăsând loc fal-
durilor tăcerii de-a acoperi un teritoriu
care, în alte condiții, ar fi dătător de viață.
,, În faţa arborilor ce se roagă zeului vânt /
În faţa plopilor ce se visează / Transformaţi
în oameni cu o secure în mână. / În faţa
corbului care visează îndelung / Să se tran-
forme într-un cristal / În faţa catârului ce
se visează cal / Am reinventat peste noap-
te / Tăcerea. // O tăcere mai profundă ca
marea / O tăcere ce vorbeşte / Cu vocea
fremătătoare a arborilor / Cu vocea cris-
talului / Cu vocea corbului. // Dintr-o grăd-
ină devastată / De lumina lunii / Şi de poeţi
lamentându-se / Se aude acum vocea unei
păsări / Ori a unui zeu în exil.“ (În faţa ar-
borilor)

Ion Cristofor este misionarul propriu-
lui său teritoriu poetic. Între a fi și a nu fi,
între cunoaștere și recunoaștere, poetul
însuși este cel ce se cunoaște cel mai
bine pe sine, el mizează pe existență și
atunci când lasă frâu liber vizionarismu-
lui său, însă le ține sub control, urmă-
rindu-le cu ochii minții așa cum ar urmări
o horă de fluturi într-un lan cu maci în-
floriți. Siguranța de sine nu este puțin
lucru în arta poetică, iar în cazul poetului
despre care vorbim, nu am deloc impre-
sia că această siguranță i-ar afecta în
vreun fel sau altul tărâmul sensibilității.
Poetul spune clar și răspicat: ,,Nu sunt eu
cel ce mă înec în oceanul unei lacrimi / Nu
sunt eu bărbatul ce se spânzură în grajdul
de vite / Nu sunt eu cel ce aprinde acum o
lumânare.// Sfântă maică a spaimelor /
Nu sunt eu cel ce naufragiez în noaptea în-
tunecată / Şi vai nu sunt eu cel ce nu se

poate întoarce // În trupul celui ce-a scris
aceste cuvinte / Ce tremură ca fluturele pe
faţa unui soldat adormit.“ (Nu sunt eu)

Cele paisprezece volume de poezie
publicate, cinci de interviuri, șapte de
eseuri, două de istorie şi critică literară,
la care se adaugă cele zece volume de
traduceri din literatura universală, pre-
cum și colaborările la Dicţionarul scriito-
rilor români, coordonare şi revizuire ştiin-
ţifică de Mircea Zaciu, Marian Papahagi,
Aurel Sasu (1995, 1998, 2001, 2002); Dic-
ţionarul esenţial al scriitorilor români, co-
ordonatori Mircea Zaciu, Marian Papa-
hagi, Aurel Sasu (2001); Academia Ro-
mână, Dicţionarul general al literaturii
române, Editura Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 2004; Dicţionarul biografic al
scriitorilor români, coordonat de Aurel
Sasu (2005) dar și grupajele de poezie
care i-au fost publicate în antologii și re-
viste literare importante din Europa, Asia
ori S.U.A., îl situează pe Ion Cristofor între
scriitorii, nu prea mulți la număr, a căror
diversitate tematică dar și ale căror
modalități de exprimare literară pun în
valoare personalitățile acestora. Dincolo
de faptul că poetul conștientizează val-
oarea creației sale, este demnă de admi-
rat preocuparea sa de a-și face cunos-
cută creația dincolo de granițele țării și
prin traducerile volumelor sale în limbi
de largă circulație internațională.
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I
ndiferent că o povesteşti ori ba la modul„amintiri din copilărie”ori o laşi în conul de umbră
al cărţilor tale, copilăria e acolo, în text, cu voia ori fără voia ta.Trecutul se conservă de la sine,
iar despărţirile de el sunt simple amăgiri. Copilăria este fericită pentru cei mai mulţi dintre oa-
meni – adică pentru cei care nu au avut neşansa unor tragedii şi drame atroce. Asta ţine şi

de mecanismul amintirii, cel doldora de sertare (ca-n pictura lui Dali). După o vreme, orice sertar
e plin de lucruri inutile, care nu s-au rătăcit, dar şi-au pierdut povestea care le scosese din anoni-
matul lucrurilor de aruncat. Amintirea/memoria e şi ea un sertar. Lucrurile mărunte puse bine pen-
tru mai târziu au uneori nevoie de o poveste imaginată care să le redea viaţa de odinioară.
Imaginaţia şi memoria lucrează în echipă.

Am scris despre copilărie când mi s-a cerut anume s-o fac (vezi Miezul lucrurilor). Dar, oricum,
mi-e tot mai limpede că ce vezi, auzi, pipăi, miroşi, guşti, trăieşti în copilărie e materialul din care
eşti, până la urmă, construit şi care te condiţionează în tot ce ţi se întâmplă pe urmă.

Vara copilăriei e mereu prelungă, învăluitoare. Te ţine sub aripă şi miroase a aşternuturi proas-
pete, uscate la soare. A ierburi încinse. Dinspre copilărie, lumea se vede precum marea privită cu
ochii mijiţi, orbiţi de soarele verii albe – departe şi fără sens imediat. Anii ’50 ai copilăriei mele se
păstrează extrem de coloraţi, cu acea culoare fundamentală a reveriilor despre ţinutul natal despre
care vorbeşte Bachelard. Minunile de la târgul săptămânal, de pildă, stârneau un atât de dens
potop de senzaţii, încât, ţin minte, mă dedublam periodic pentru a mă privi uimită pe mine în-
sămi, cea prinsă în întâmplări atât de senzaţionale. Simţeam nevoia să mă văd din afară, să fiu sig-
ură că e adevărat ce mi se întâmplă. Poate de aici mi se trage şi deprinderea de a-mi stăpâni
emoţiile, de a le privi mereu într-o dublă perspectivă: imense în clipă, în aici şi acum, îndoielnic
semnificative în durata lungă.

Rememorarea copilăriei îşi adjudecă un timp al aşezării şi statorniciei, în care trecutul e
proiectat în prezent şi în viitor (aşa funcţionează, în fond, familia/comunitatea căreia îi aparţii
şi la care te raportezi identitar). Copilul deschide ochii într-o lume deja organizată de limba co-
munităţii şi deprinde, o dată cu limba, şi această organizare. Lucru cu atât mai important pen-
tru scriitor, mânuitorul de cuvinte. „Autonomia estetică” pe care o câştigă scriind nu rupe
legăturile cu această limbă a formării într-un anume timp şi spaţiu. „Coasta Boacii” din dotare
ne urmăreşte de-a lungul scrisului nostru oricât de discret s-ar întâmpla asta. Cărţile mele de-
spre feminitatea limbii române, despre moarte, locuire, vise şi alte „eternităţi la purtător” ex-
ploatează multe secvenţe din copilărie şi se recunosc„marcate” de ea.

C
opilăria scrisă devine ficțiune (deci, o altă copilărie!) retrăită de scriitorul care se în-
dreaptă spre vatră ca să reaprindă tăciunii copilului din el. O scrie cu privirea unui
Janus bifrons, ori mai degrabă o„filmează”, simultan, cu două camere: una în trecut,
cealaltă în prezent; bobina vieții se derulează invers, dinspre prezent înspre trecut,

Amintiri din copilărie
Există scriitori care și-au exaltat copilăria și adolescența, valorificînd-o literar (Ion Creangă, Ion Minulescu, Ionel Teodoreanu).

Alții au denunțat „mitul” copilăriei fericite și au trecut-o sub tăcere pe a lor (Tudor Arghezi, Camil Petrescu).

� În ce măsură copilăria dvs. a trecut în operă? � Considerați copilăria fericită o realitate demnă
de a fi descrisă în literatură ori o mistificație consolatoare?

Irina Petraş - Marian Ilea - Radu-Ilarion Munteanu - Gellu Dorian -
Simona-Grazia Dima - Adrian Costache - Liviu Ioan Stoiciu - Nicoleta Milea - Liviu Capșa

- Florica Bud - Menuț Maximinian - Lucian Vasiliu - Iacob Florea

Irina Petraş

Marian Ilea
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iar odată ajuns acolo, pe porțiunea copilăriei, se reface traseul copilului, de data asta regizorul
fiind adultul (mă rog, mai mult sau mai puțin infantil), care îl pune pe copil să joace cum îi
cîntă el – nu-l falsifică (dar cine mai poate ști cum a fost copilul?), ci doar îl mitizează (uneori
domnu-goe-zează) nițel, dîndu-i o aură fie de erou, fie de martir ori de copil înțelept ori de
pezevenghi genial... oricum, nu lucrează cu jumătăți de măsură, convins fiind, scriitorul, că a
fost chiar așa (țuca-l-ar mama!) și că merita pe deplin să fie scris și în lume scos. E și ocazia
ideală să plătească niște polițe ori, mai rar, să aducă niște laude, după caz, unui tată, unei
mame, unui frate, unor prieteni, unor învățători...

Dincolo de amintiri (mai mult sau mai puțin cețoase), intră masiv în ecuația scrisului
copilăriei: narcisismul, sado-masochismul, imaginația debordantă, o țîră de paranoia, toate
astea alchimic topite în stil, fără de care (după cum se știe) nimic nu mișcă pe domeniile lite-
raturii.

Serios vorbind, ficțiunea copilăriei vorbește, enigmatic, despre sufletul scriitorului și despre
anumite secrete ale firii omenești. Îmi place să cred că asta e valabil și în cazul meu!

Despre o copilărie sută la sută fericită (dacă există o asemenea bazaconie!): în principiu,
odată trăită, n-ar mai fi nimic de zis, nu? Și totuși, poate că da, ar rămîne, pînă și aici, posibili-
tatea scrierii, a re-mitizării, scăldată în apele dorului, ale melancoliei; numai că ar mai trebui
și tare mult umor și auto-ironie, sare și piper, ca să nu iasă ceva prea fad – oricum, mult mai
fad decît în cazul unei copilării„normale”ori„nefericite”: cam ca și Paradisul față de Infernul ori
Purgatoriul lui Dante, nu? Îhî! Cam așa! Cam pe-acolo!

C
onsiderând stricto sensu întrebările subsidiare temei anchetei, ar rezulta că
aceasta s-ar adresa scriitorilor. Chiar, celor care au o operă, ceea ce e o nuanţă
restrictivă. E adevărat, pe de altă parte, că la ancheta anterioară au răspuns
scriitori.

Tema anchetei e cuprinzătoare şi generoasă. De fapt depăşeşte lag cadrul unei anchete li-
terare. E un foarte bun titlu de eseu. m-aş bucura ca o eventuală sinteză a răspunsurilor ine-
rent personale la anchetă să ia o atare formă.

Cum am consumat deja aproape un sfert din spaţiul mediu acordat, să trecem la cestiune.
Concep dezvoltarea individuală ca o telor a tuturor vârstelor. Ca adolsescent, ca adult, ca
matur, ca senect, nu te poţi socoti complet şi armonic decât păstrând vii în tine pe toţi ante-
riorii tăi: copilul, adilescentul etc. Copilăria e singura vârstă care, odată depăşită, se integrează
în toate celelalte, conform acestui model existenţial.

Personal experienţa mea în materie priveşte copilăria pe 3 planuri. Cu propria copilărie, pe
care am învăţat s-o menţin vie fără efort, cu copilăria progeniturii mele, nu de ieri adultă şi, mi
ales cu cea a generaţiei a treia. Că aceasta din urmă e cea care stimulează la maximum resus-
citarea propriei copilării, e evident. Şi deloc original. Se întâmplă mai mult sau maipuţin la fel
cu fiecare om, fie el scriitor sau agent comercial.

În ce măsură copilăria mea a trecut în operă? Cinstit, trebuie admisă ipoteza că aş avea o
operă. Un număr de carţi într-un număr aproape egal de ani nu constitiuie neapărat o operă.
Modificând cu onestitate şi precizie semantică întrebarea, copilăria mea e diseminată, explicit
şi implicit, în unele dintre cărţi. Chiar evocată în Prequel (Editura Vremea, Buc., 2013). Dar în
Matei, bunul (Limes, Cluj, 2013) e vorba de copilăria nepotului meu. Ceea ce răspunde, fie şi
indirect, întrebării punctuale a anchetei.

Considerați copilăria fericită o realitate demnă de a fi descrisă în literatură ori o mistificație
consolatoare? Pentru a evita să mă plasez în nepotrvita ipostază de a amenda întrebarea (ca
autor a peste 200 interviuri nu odată mi-au fost întoarse pe dos unele întrebări, n-o să fac
acelaşi lucru), răspunsul sec la întrebare e dat de romane de anvergura lui Dickens şi chiar de
mai telenovelistul Hector Malot, tema fiind revalorificată de un Edmondo de Amicis – ca să re-
curc doar la cele mai la îndemână şi populare exemple. Bref, orice copilărie e o realitate demnă
de a constitui o temă literară. Depinde de scriitor dacă evită mistificarea, sau, la limită, dacă
are forţa s-o folosească pozitiv.

Cum deja am depăşit spaţiul acordat, mai abuzez de redacţie cu doar un amănunt. De de-
parte scriitorul care, în lectura mea, a valorificat literar mai fericit copilăria este (nu există par-
ticipiu trecut pentru scriitori, ei sunt atemporali), dincolo de universalul şi universal cunoscutul
Mark Twain, miniaturistul britanic Saki. Autor al unor bijuterii de gen.

Radu-Ilarion Munteanu
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N
imic din ceea ce scriu nu se îndepărtează de ceea ce am trăit. Aşa cum ceea ce scriu nu
este neapărat oglinda fidelă a ceea ce am trăit. Există o mereu asemănare a vieţii reale
cu viaţa literaturii pe care o scriu. Cea mai credibilă şi frumoasă minciună este lite-
ratura, spunea Mario Vargas Llosa. Ne aducem aminte când creăm un personaj copil

(aşa cum am făcut şi eu în recentul meu roman predat Editurii Cartea Românească) de copilăria
noastră. Câte ceva din copilăria mea a trecut în cărţi. Nu am scris încă o carte, o povestire de la cap
la coadă despre copilul care am fost. Pe copilul din mine l-am pus să mărturisească multe din cele
trăite într-un poem amplu, un fel de spovedanie, şi anume în poemul Singur în faţa lui Dumnezeu.
Uneori copilul acela mă trezeşte din somn, nu ţine cont de oră, de odihna mea, şi uneori îl recunosc,
alteori îl neg, îl cert chiar, dar de cele mai multe ori mă trezeşte la realitate. Copilăria poate fi cea mai
frumoasă parte a memoriei unui scriitor, dar şi a unui om în general, numai dacă a fost cu adevărat
trăită într-un mediu sănătos, normal, firesc – fără coerciţiuni, cum, se întîmplă uneori, fără suferinţe
sau lipsuri, deşi acestea nu au cum să nu fie într-o societate aşa cum a fost cea din România de după
Cel de al Doilea Război Mondial şi pînă azi, alături de alţi copii, fără de care prietenia pe care o vei
căuta cînd vei fi mare nu va fi posibilă sau va fi una mereu schismatică. Copilăria mea a fost una
normală: tata a revenit din prizonieratul bolşevic, luat de la optsprezece ani şi eliberat la „ruletă”,
cum se zice – unul din zece – după cinci ani aproape (într-un poem din Elegiile după Rilke, am de-
scris acest aspect al vieţii tatălui meu). Sunt al treilea lui fiu. Am fost patru – trei băieşi şi o fată –;
cel mai mic a murit la patruzeci şi şapte de ani. Am copilărit frumos împreună cu el – am descris
asta tot într-un poem din Elegiile după Rilke. Am prins întovărăşirea, apoi colectivizarea; fuga tatei
de la colectivă în pădure, nu pentru a se face haiduc, pentru că nu era posibil (boierii şi chiaburii,
adică gospodarii, fuseseră trimişi în puşcării, cei săraci, pleava satului, ajunseseră la putere, la
sacul cu merinde), ci pentru a se angaja la exploatarea lemnului, loc unde, în pădurea Coşulei,
parte a pădurii semănată cu leşii de Ştefan cel Mare, al cărui pod de piatră dăinuie şi azi lîngă
zidurile mănăstirii ctitorite acolo la anul 1535 de Petru Rareş, cel mai destoinic fiu al marelui
voievod, mi-am petrecut cei mai frumoşi ani ai vieţii - copilăria. Acţiunea romanului Cartea fabu-
loasă se petrece în acea mănăstire şi în locurile în care am copilărit. Astfel, copilăria este parte
implicită a vieţii unui scriitor, care, vrînd nevrînd trece în cărţile lui. Uneori se observă cu ochiul
liber, alteori nu, dar asta nu mai ţine de scriitor, ci de cititor, de cititorul specializat.

C
opilăria poate constitui un subiect scriitoricesc exact ca oricare altul, necesară este
privirea concentrată a autorului asupra acestui subiect. Dacă se arată el însuși captivat
și interesat, atunci și cititorii vor fi. Așadar, nu se poate vorbi în general, ci numai per-
sonalizat. Tudor Arghezi și Camil Petrescu au avut probleme familiale, cercetate de is-

toricii literari, nu foarte adesea amintite, dintr-un soi de tabuizare specifică mentalității noastre. Este
normal că ei nu au fost dornici să se dedice în mod semnificativ acestei teme și nici s-o ipostazieze
în operă. Opinia conform căreia copilăria fericită ar fi un mit sau o mistificare aptă numai să consoleze
mi se pare, iarăși, exagerată. Depinde întrutotul de talentul scriitorului ca ea să capete relief, ca
subiect inspirator. Adaug că și MarkTwain are pagini excepționale despre copilărie. A știut, fără a de-
veni patetic, să înfățișeze drama condiției umane, rasismul voalat, dar persistent, din spatele unor
scene pline de umor, acțiune ingenioasă și comic de situație. Scrierile lui Ion Creangă despre
copilărie mă încântă și acum, dar și la el se observă climatul epocii, prejudecățile legate de educație
ori religie, așadar fericirea nu domină în chip monocord. La ambii autori însă, atmosfera aurorală, par-
adisiacă, tipică„secțiunii”infantile a vieții reușește să transfigureze răul, urâtul din jur. În acest sens,
eu cred, instinctiv și dintotdeauna, în datoria de a fi copil, de a o cultiva ca pe un dar lăuntric. Avea
dreptate Brâncuși să considere că, odată cu încetarea copilăriei ca stare de spirit, omul autentic
piere. Pentru mine artiștii în general sunt niște copii mari, tocmai de asta îi prețuiesc, iar copilăria con-
stituie vârsta unei puteri speciale, a încrederii nemărginite într-un continent al tuturor posibilităților,
sinonim, de fapt, cu lumea întreagă. Extensia bunătății, a răbdării înțelegătoare la scara universului
este și ea o caracteristică a vârstei mici, a acelui timp interior când ego-ul nu s-a format, când încă
nu s-a conturat dureroasa sciziune și rivalitate între oameni.

Simona-Grazia Dima

Gellu Dorian
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Aceasta este tocmai starea de spirit pe care lupt să mi-o mențin, văzând în ea valoarea supremă
a existenței. Acord, așadar, copilăriei o semnificație nu doar cognitivă, ci, în ultimă instanță, metafi-
zică - de prospețime eternă, de disponibilitate creatoare neîngrădită. În poezia mea ea este adesea
prezentă printr-o complexă simbolistică, iar cititorul o poate identifica în diverse ipostaze: ființele
mici, copilul generic, maestrul-copil sau chiar măruntele sălbăticiuni trecând fulgerător prin cadru.

T
ema m-a preocupat intens şi, drept urmare, a trecut în operă. Copilăria mea (poate şi a
altora!) a căpătat semnificaţie doar după ce momentul a rămas în urmă, după ce au tre-
cut mulţi ani şi poate de aici o oarecare mistificare. Dar arta însăşi/literatura nu sunt în
felul lor „o mistificaţie consolatoare“ ? ...Semnificaţia de care vorbesc privea nu atât

„starea de fericire“ clamată de Creangă, idealizată, ci problema timplui, temporalitatea specială a
acestui moment al vieţii. Volumul de povestiri Intrarea în timp , publicat la Eitura Albatros în 1979,
a fost expresia literară a înţelegerii târzii a copilăriei ca un timp al „eternităţii; de fapt ca un ne-
timp, iar trecerea într-o altă etapă a vieţii era...„intrarea în timp“. Când s-a scris despre acest volum
(Mircea Scarlat in revista„Contemporanul“) s-a observat că-i vorba de modul în care un personaj-
copil, părăseşte eternitatea,ne-timpul (tot prin jocuri!) şi intră în„timpul social“. Nu era vorba, deci, în
acel volum, doar de Creangă, cu acel„Ce-i pasă copilului când tata şi mama se gândesc la neajunsurile
vieţii, la ce poate să le aducă ziua de mâine“, ci de ceva mai mult, poate chiar de „Vai de omul care se
ia pe gânduri!“, cum zice acelaşi Creangă... Ideea acestui„netimp“ a fost notată şi de Sadoveanu, dar
în alt fel. Oricum, această stare era reală şi fixa atunci copilăria copilului de la ţară, cel care recepta,
într-o civilizaţie tradiţională, mai întâi ipostaza calendaristică/ mitică/ a timpului, anotimpurile
adică, şi abia apoi timpul cronologic. Fericirea unei asemenea perioade venea şi din faptul că
„dramele“, atâtea câte erau, se atenuau într-un spaţiu fără limite, într-o„zarişte cosmică“. Prespun
că şi alţii, care au avut o astfel de copilărie, au resimţit ceva din această percepere, care presupune
un prim exerciţiu de metafizică, trăirea intuitivă a infinitului adică. „Intrarea în timp“ augerează,
aşadar, sfârşitul unei perioade, trecerea într-o altă etapă, timpul cronologic, social.

Apoi, oarecum firesc, profesor fiind, şi atras de vârstele biologice ale omului, am scris de-
spre momentul adolescenţei, despre lumea şcolii în ansamblul ei, căreia i-am închinat mai
multe povestiri, dar şi romanele din ciclul Trilogia de la Sf. Sava.

L
a mine copilăria e legată de aspecte mai delicate — născut în 19 februarie 1950
într-o locuință de serviciu a tatălui meu, la Cantonul CFR Dumbrava Roșie (la 5 kilo-
metri de Piatra Neamț; tata era șef de echipă la întreținere de cale ferată; când mă
nășteam eu, se construia linia spre Bicaz; tata, cu domiciliul stabil în orașul Adjud, era

detașat aici), un an mai târziu aveam să fiu adus de părinți la altă locuință de serviciu, la Can-
tonul 248 (Halta CFR Adjudu vechi; la 248 de kilometri de București), la mică distanță de co-
muna Adjudu Vechi, unde își avea casa părintească mama, Ioana Sandu. Din nenorocire, la 21
iunie 1951 (eu aveam un an și patru luni), mama a fost trăsnită în bucătăria de vară, la Cantonul
248. Rămas fără mamă, am fost crescut un an de o elevă de liceu îndrăgostită de tata (fiica
mai mare a cantonierului) și de mama tatălui meu. În vara anului 1952, tata s-a recăsătorit cu
o tânără din Bâlca (localitate de pe dealurile Trotușului, la 20 de kilometri de Adjud), cu care
avea să aibă un fiu și trei fiice, frate și surioare bune mie. Ați reținut, de la un an și patru luni
am rămas fără mamă, de la doi ani și jumătate m-a crescut o a doua mamă, adoptivă. Natural,
copilăria mea a stocat în subconștient această schimbare dramatică. Altfel, toată copilăria e
legată de Cantonul 248 (o insulă între„bucăți”, grădini de legume și livezi, dar mai ales de vii,
proprietăți ale țăranilor din Adjudu Vechi), un fel de rai. Cantonul CFR avea casa de piatră de
lux (în care locuia familia tatălui meu, casă cu acareturi și mașini unelte și atelaje agricole,
grajd, grădină, pomi fructiferi, păsări de curte de toate felurile și vaci, cai, oi, capre, ogradă
mare), un depozit mare-magazie de aprovizionare, o cazarmă cu bucătărie (cu țărani veniți să
câștige o pâine cinstită, cazați aici, calificați din mers; pe atunci CFR era o a doua armată) și,
separat de gard, casa cantonierului și a familiei lui, cu anexe și cu o gră-dină a lui (el ținea fa-
nionul galben în mână la trecerea trenurilor, arătând că totul e în regulă, el deschidea și

Liviu Ioan Stoiciu

Adrian Costache
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închidea bariera la drumul care leagă și azi DN 2, șoseaua București-Bacău cu Podul Turcului și
Tecuci sau Bârlad, la Adjudu Vechi fiind pod peste Siret). Am fost dat la șase ani la școală (Can-
tonul 248 era la doi kilometri de comuna Adjudu Vechi, unde era școala elementară, și la patru
kilometri de orașul Adjud, unde aveam să merg din clasa a VII-a, la 13 ani). Până la câți ani
durează copilăria? În Europa copilăria ține până la 14 ani, oficial, am citit… Din anii 1955-1957,
aveam nici șapte ani, au început să apară întovărășirile agricole (apoi GAS și CAP) și tata a fost
obligat să renunțe la terenurile arabile și la uneltele agricole (altfel nu-și putea păstra locul de
muncă la CFR) și a început să tot sărăcească; s-au născut și patru copii (frate-surioare mie), unul
după altul… Simțeam eu zbuciumul vremii comuniste? Nici vorbă, aveam locurile mele unde
ascundeam „comori”… În sfârșit, n-are rost s-o lungesc. Am avut o copilărie fericită? Cantonul
248, izolat cum era, și evenimentele din viața personală și a familiei de origine, m-au transfor-
mat (e vorba de„faza de dezvoltare numită copilărie”) într-un copil timid și însingurat. Dar conta
că mergeam cu vaca la păscut pe zona căii ferate și descopeream împrejurimile mitice ale Can-
tonului 248 (cu liziere și bălți pline de șerpi, de exemplu), cu monștri și zei binevoitori… Am
redat în volumul meu„La fanion”, premiat la concursul de debut al Editurii Albatros (și în volu-
mul„pam-param-pam / adjudu vechi”, apărut în 2006, revalorizând poeme inedite scrise înainte
de 1980, rămase în sertar) „aspecte” al copilăriei, în bună parte livrești (în copilărie am fost un
cititor fervent, chiar dacă nu aveam în casă bibliotecă; bibliotecile din Adjud Vechi și Adjud îmi
erau de ajuns; copil fiind, gândeam și visam și „ca din cărți”; nimic „mistificat consolator”, însă,
cum spuneți în cuprinsul Anchetei, totul natural, o realitate intimă). Altfel, Cantonul 248 e pus
titlu la un ciclu de zece poeme din „Caietul debutanților - 1978” (apărut la Albatros) și la o an-
tologie de poeme de autor apărută în 2005 (la Editura Vinea).

A
mintirile fascinante ale copilăriei îmi inundă memoria afectivă, ori de câte ori gân-
dul mi se duce la locul nașterii mele, la părinți și bunici, la fratele meu, la prieteni,
la cei care mi-au marcat existența. Eram un copil blând, bun, prietenos, învățam cu
ușurință, școala mă atrăgea, poate și pentru că universul cunoașterii mă fascina.

Rețin și acum, până la cele mai mici detalii, chipul educatoarei, apoi chipul învățătoarei, de neui-
tat! Și joaca și jocurile erau toate tot„de-a cartea și de-a școala”. De la bunici și de la părinți am
dobândit atașamentul față de cărți și am descoperit magia lecturii chiar înainte de a merge la
școală. De mici, părinții ne-au crescut, ne-au educat și ne-au format în sfințenia unui alfabet
consolidat apoi în anii de școală: adevăr, bunătate, cinste, dragoste, frumos, generozitate, hăr-
nicie, iubire etc, cultivate în noi și în relația cu cei din jur. Niciodată n-au existat divergențe între
noi, copiii, între noi și părinți sau între noi și bunici. Armonia deplină ne-a marcat pentru tot
restul vieții. Climatul din familie și-a pus amprenta asupra modului în care am trăit ulterior mo-
mentele evoluției mele personale.

Bunicului și tatălui le datorez cultivarea pasiunii pentru lectură și creație, intuidu-mi corect
abilitățile esențiale cu care am fost înzestrată.

Apoi, în școala unde „am învățat carte”, se punea un mare accent pe cultura literară. O bo-
gată bibliotecă școlară, abonamente la revistele de specialitate, cercul de lectură, cercul de dra-
maturgie, cenaclul literar, o revistă literară a școlii!

Le-am avut pe toate acestea, dar mai presus de toate i-am avut pe acei profesori care ne-au
învățat„cum să învățăm”, ne-au insuflat respect pentru carte, ne-au iubit ca pe copiii lor, ne-au
dăruit respectul și ne-au cultivat omenia. Și am mai avut ceva în plus față de colegii mei: conști-
ința că voi deveni scriitor. Și m-am luat foarte în serios!

Cărți, multe cărți mi-au bucurat sufletul și mi-au luminat calea. Ele mi-au fost și mi-au rămas
cele mai bune și fidele prietene. Din ele am învățat că scriitorul poate, cu artă, să proiecteze re-
alul în mit, iar mitul să-l prelungească, surprinzător și original, în bogata claviatură spirituală.
Această istorie poetizată este ca iubirea, este ca viața și, până la urmă, este și ca moartea, pe
care o tălmăcim în fel și chip, fără a-i pătrunde misterul. Concretul exterior este doar semnul fizic
al trecerii noastre.„Realitatea”care mă atrage în mod deosebit este cea interioară, nemărginită,
autentică, sinceră nu numai față de ea însăși – expresie profundă a căutării de sine, într-un dat
fundamental artistic, de la literatura pentru copii până la literatura filosofică, într-o plină și di-
rectă înfruntare pasională.

Mitului copilăriei a fost, este și va fi cât va fi și lumea artistică, indiferent de genurile și spe-
ciile literare cultivate.

Nicoleta Milea
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O
mitologie cu totul realistă... Prin cele două volume de versuri pe care le-am scris despre
propria-mi copilărie ( Raiul ascuns şi Copiii de lut), locuirea acelui timp în mintea şi su-
fletul meu şi-a cerut, după atâta timp, dreptul la redescoperire. Iar, cum pentru mine
copilăria a însemnat jocuri, dar şi cărţi dăruite acestei vârste de aur de autori mai mult

sau mai puţin celebri, readucerea ei în prezentul, adesea meschin, a fost şi o necesară igienă su-
fletească şi mentală. Privilegiul de a copilări la ţară este imens. Nu o spun eu, este un adevăr pe care
mulţi scriitori l-au celebrat în operele lor, transfigurând acest spaţiu, aducându-l, deseori, aproape
de mitologie. Ceea ce, fără îndoială, este o exagerare cu totul realistă. Ascunderea copilăriei, tre-
cerea ei sub tăcere, cum se mai întâmplă la unii scriitori, deconspiră o traumă perpetuă. O durere care
nu trece cu nimic ; nici cu titluri, nici cu onoruri şi, vai, nici cu operă. Ca puţine alte bucurii, copilărie
este o realitate demnă nu numai de a fi descrisă, dar, mai ales, retrăită. Un spaţiu în care miracolul şi
banalul coexistă în deplină armonie, în care natura şi omul sunt, deopotrivă, acasă. Poţi privi în alt
mod „banalele” bâlciuri ( cu fascinaţiile lor- femeia şarpe, rupătorul de lanţuri, piticul uitat în ţara
copilăriei, căluşeii învârtitori) sau rotirea anotimpurilor prin vacanţe, umbrele norilor, soarele căzând
după dealuri, decât ca pe minuni anume ivite ca să-ţi bucure viaţa? De aceea, orice încercare de a
trişa, orice mistificaţie faţă de acest spaţiu privilegiat sunt sortite eşecului. În fond, prin reîntoarcerea
în copilărie, nu faci decât să te regăseşti pe tine, cel de atunci, cu toate trăirile şi visele tale, cu bucu-
ria de a descoperi o lume creată, mi-nunată naivitate, numai pentru tine.

N
u am avut intenția să mă folosesc vreodată de amintiri, nici de cele din copilărie, nici de
celelalte de mai târziu. Totul a pornit de la Dan-Silviu Boerescu, pe care îl consider unul
dintre puținii critici accesibili celor, care, asemenea mie, și-au trăit, pe vremea lui, în-
ceputurile literare. Revista Art Panorama a fost publicația în care au debutat mulți scri-

itori. Același lucru se poate spune și despre cenaclul pe care domnia-sa l-a condus, o vreme, la Muzeul
Național al Literaturii Române, aflat pe-atunci pe Bulevardul Dacia.

Am răspuns unei invitații a lui Dan-Silviu Boerescu, de a participa la o antologie pe teme culinare.
Cartea Mâncăruri de altădată, vinuri și vechi băuturi românești, a apărut în acel an la Grupul Editorial
Trei. Apoi, Dan a inițiat blogul ”Bucătărescu”unde a invitat pe toți scriitorii să participe cu materiale.
Am răspuns afirmativ și acestei invitații. Și uite așa, am scos tot în acel an volumul, Mi-e dor de-o
pohtă bună la editura Mașina de Scris, condusă de către Domnița Ștefănescu, o femeie minunată, pe
care o revăd cu plăcere de câte ori am ocazia. Nu pot să trec cu indiferență pe lângă oamenii deschiși,
cu care am șansa să relaționez. Îmi face bine, dacă nu se poate prezența, măcar amintirea lor. Mi-e
dor de-o pohtă bună a beneficiat, după șapte ani de la apariție, de o cronică în revista Arca - deși o
trimisesem mai mult pe post de felicitare de Paște, în coletul cu proaspăt editata, Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte de sex Asta nu înseamnă că, nu m-a bucurat cronica domnului Costică Butunoi
în revista respectivă, așa cum m-a încântat și cea a doamnei Lucia Cuciureanu, la Secol de vânzare.
După satisfacțiile avute de pe urma amintirilor groșthioruite (smântânite), am acceptat cu plăcere in-
vitația scriitoarei Andrea Hedeș de a avea o rubrică în revista Neuma, rubrică intitulată Amintiri și
pohte copilărești.

Apreciez faptul că scriitorii clasici și-au folosit copilăria, fericită sau nu, în scrieri.Termenul ”copilărie
fericită”l-aș înlocui cu un singur cuvânt Copilărie. Prunci fiind, nu am știut dacă copilăria este fericită ori
ba, pentru că nu aveam cui să ne raportăm... Poate copiii„de domn”, copiii care mergeau în tabere sau
la bunici în altă parte, ar fi putut fi folosiți ca termeni de comparație. Dar nu aveam timp pentru para-
lele... ne jucam în vacanțe și mergeam cu vacile, porcii sau gâștele pe câmp sau la Șomeș ori eram prinși
în tot felul de activități gospodărești. Copilăria este copilărie. Fericirea sau nefericirea sunt termeni ce
caracterizează maturii, sunt cuvinte inventate de ei. M-am amuzat, citind amintirile lui Ion Creangă.
Am trecut, alături de tovarășii mei, prinși în mrejele jocului numit TUPU,pe sub mărul dulce al lui badea
Alexa, dar am luat merele gustoase doar dintre cele picate pe jos.

Am primit drept premiu, în clasa a șasea, romanul La Medeleni. L-am recitit în fiecare vară, doar
vara, mai bine de un sfert de secol. Pur și simplu refuzam ideea, că nu mai am dreptul la vacanță ci
doar la un concediu amărât. Ca să uit de asta, fugeam în lumea lui IonelTeodoreanu. Nu știu ce pro-
bleme grave de ale maturilor voi fi fiind avut în prima vară în care am încetat să o caut în bibliotecă.
Regret această întrerupere. Ar trebui să țin cont căTeodoreanu nu este cel mai potrivit scriitor, cu care
să te lauzi cu voce tare. Dar nu părerea altora mă chinuie acum, ci motivul întreruperii acelor veri
feerice. Poate, voi fi dat în vreo boală a celor mari, cea soră cu stupizenia, pardon... cu maturizarea.
Așadar copilăria oricărui scriitor este binevenită la masa literaturii.

Liviu Capșa

Florica Bud
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A
m avut bucuria de a trăi în satul năsăudean acolo unde lumea idilică a lui Coşbuc
încă mai are ultimele tresăriri de frumuseţe. Am crescut citind “Poveştile arde-
leneşti” culese de un alt bistriţean, Ion Pop Reteganul. El m-a ambiţionat ca
peste ani să fiu un etnolog ce cutreieră satele în căutatea ultimelor poveşti cu

zâne, vârcolaci, stigoi, moroi şi câte altele nu se mai ascund pe Valea Someşului şi Valea Ţi-
bleşului. Apoi cartea “Amintiri din Copilărie” a lui Ion Creangă, o colecţie cu coperta carto-
nată, primită ca Premiu la finalul clasei a doua. De atunci am recitit-o nu ştiu de câte ori, am
lipit-o cu făină şi apă, pentru ca foile să nu îi zboare. Da, eram încă în clasele primare şi
citeam pe Creangă, nu mă văietam ca elevii de azi care spun că nu îl mai înţeleg, că nu mai
e contextul, că nu mai sunt cuvintele, că nu mai e nu ştiu ce... Nu înţelegi un cuvânt, e la un
click pe google explicaţia acestuia.

Vreau înainte de a vorbi despre copilăria din scrierile mele să vorbim despre literatura
pentru copii. Nu este un lucru uşor să o scrii, pentru a fi pe placul acestora trebuie, în primul
rând, să creezi personaje adorate de ei, de multe ori să te autocenzurezi şi, mai mult, să le
ţii mereu treaz interesul. Cred că este mai greu să scrii literatură pentru copii decât pentru
adulţi.

De-a lungul timpului, scriitorii noştri, de la Mihai Eminescu, la Ion Creangă, I.L. Caragiale,
la generaţia actuală, din care amintim pe Ioana Nicolaie, Horia Gârbea, Răzvan Ţupa, Adina
Rosetti, şi-au pus condeiul pentru a scrie pentru copiii care sunt la „vârsta cea mai fericită”.
Este important ce şi cum scrii pentru că aceasta este perioada în care acumulezi multe in-
formaţii şi îţi lărgeşti orizontul de cunoaştere, literatura pentru copii contribuind, până la
urmă, la educarea sentimentelor estetice ale acestora. Într-o discuţie cu librarii, am aflat că
literatura pentru copii este cea mai căutată, fiind în topul vânzărilor. Scriitorii spun că nu e
aşa, sau cel puţin nu ajung la ei drepturile de autor. Sau poate se cumpără fel şi fel de im-
porturi din străinătate la care o jucărie e mai importantă decât cartea.

Trăim într-o epocă în care televiziunea şi internetul pun stăpânire pe viaţa copiilor, mai
ales jocurile agresive. Constatăm, de multe ori, că puşi în faţa unor situaţii, copiii nu mai ştiu
comunica, trăind mai mult în lumea virtuală. Aici intervine rolul părinţilor de a fi un exem-
plu pentru copii şi a citi şi ei măcar o oră pe zi împreună cu micuţii. Poveşti frumoase în
cărţile editate în ultimul timp avem din abundenţă, rămâne doar să căutăm librăriile şi bi-
bliotecile. În literatura română pentru copii, spre deosebire de traducerile care vin cu tot cu
promovarea, eventual cu jucăria„la pachet”, ne întâlnim cu o lume plină de haz, de lecţii im-
portante de viaţă, în care sunt cultivate basmele româneşti, în care personajele pozitive
luptă pentru dreptate, curaj, modestie, frumuseţe, tradiţii, iubire. Educaţia începe de la vâr-
ste fragede, iar primul ajutor este dat de literatura pentru copii.

La fel şi în satul meu natal şi azi mai întâlnim copiii la săniuş pe uliţă, şi azi lupul vine din
crâng până la ferestrele caselor, unde ascultă glasurile copiilor neastâmpăraţi, “prin pomi e
ciripit şi cant”, iar tradiţiile sunt aşezate la loc de cinste, “şi cât e de frumos în sat”. Întot-
deauna am spus că poetul preferat e George Coşbuc poate şi pentru că am cunoscut în-
deaproape satul lui, care deşi pare desprins din basm este unul în care veşnicia a prins
rădăcini. În cartea mea recent apărută “Crucea nopţii”, un capitol este numit “Copilul de
apă”, tocmai pentru că poeziile în care această temă este prezentă sunt des întâlnite. În
copilăria mea “Mă desprindeam de pământ /Ca un înger albăstrui”. La mine primăvara “În-
cape în ghiozdan”. Aici întâlnim “Copilărie /Cu gust dulceag/ Şi nopţi scăldate /În vise”. În
satul meu “Sub nucul bătrân / Poveştile prind viaţă” şi “Poţi să zbori / De mână cu copilăria”.
La mine vezi “Pomi pierduţi în coama cailor / Copii care zboară / Pe aripi de raţe sălbatice”.

Satul meu natal Diug, care a dat ţãrii cei mai mulţi preoţi şi dãscãliţe are inima încã vie,
în ciuda încercãrilor timpului. Despre vorba dulce de aici am încercat să sciu: vocala ã a fost
total înlocuitã cu a: pa aici, sarantoc, sarat, nanaş, maritatã, Craciun, matuşã, mamaligã şi
lista ar putea continua. Diuganii nu se simt complexaţi cã au accentul respectiv. Nu vor sã
vorbeascã „curat“. Şi bine fac, pentru cã altfel România ar pierde din bogãţia culturalã şi din
diversitate! Ştiu cã sunt cazuri când românii care vorbesc „curat“ râd de accentul ardelea-
nului. Dar astea sunt cazuri destul de izolate chiar dacã zgomotoase şi cu siguranţã sunt

Menut, Maximinian
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produse de oameni nu foarte educaţi şi cu caracter destul de discutabil. Oameni sunt la fel
ca vorbele lor: mândri, dar nu trufaşi. Oameni aşezaţi şi “rabdatori”. Oameni mici ca “înalţâime”
şi vânjoşi.

La Diug, fiecare ştie de unde vine şi încotro se îndreaptã. Respectul faţã de şcoalã, faţã de
cei cu carte e şi acum nestins. Ai copii mulţi, dar pe cei mai sprinteni la minte îi dai mai de-
parte. Chiar dacã viaţa îl poartã prin lume, diuganul revine, îşi face mãcar casã de odihnã şi
de bãtrâneţe. Nu uitã. Oriunde ar fi în lume, îşi ia ţara dupã el.

Consider că resursele cele mai frumoase din cărţile mele sunt în copilărie. De acolo mi-am
extras toate tematicile. M-am înstrăinat de sat, dar esenţa trăirilor mele acolo încă îmi dă
subiecte fie ele în literatură, fie în etnologie sau jurnalism. E o poveste inepuizabilă, ca apa
vie a Văii Ţibleşului !

● Sfârcul de la sânul mamei: un fel de lumânare din care se trăgea/ se trage lumina.
● Ochii albaștri/ verzi ai tatălui: un fel de lac al eternității, în care înotau norii.
● Apa. Găleata cu apă. Cana cu apă. Picăturile ploii pe acoperișul casei parohiale. Țârâitul

prin uluci. Apa răsfirată în curcubeul de pe colina satului. Ciutura ca un clopot, ca o talangă,
ca o clepsidră!

● Focul. Cel din vatra bunicilor, în cuptorul pregătit de Paști. Cel din soba hibernală, când
trosneau încheieturile îngerilor din lemn de salcâm. Și, mai ales, focul etern, din candela
casei...

● Aerul, atmosfera, văzduhul hulubilor, mierlelor, pomilor. Atmosfera parcului boieresc
din miezul cătunului. Văzduhul demn al bisericii cu turla străpungând cerul mohorât al anilor
1950. Aerul dintre dinți, limbă și palatul gurii, foșnind cuvinte, primele poeme nescrise.

● Bulgării de pământ, rostogoliți deasupra gropii, în cimitirul arborelui nostru genealogic.
● Continuăm să (ne) copilărim cu Iisus, cu Ion Creangă, cu Nichita Stănescu...

Întrebările Domniilor Voastre, cu arborescențele lor cu tot, mi se par ademenitoare și, to-
todată, pline de capcane. Nu întârzii prea mult asupra lor din motive de semne. Pesemne că,
în alte condiții, mă lăsam cu mai multă înverșunare dus de val.

Aș fi putut să vă spun că fiecare pagină a modestei și nedesăvârșitei mele „opere” e im-
pregnată de copilărie. Sau, mai exact, de aerul ei tare, clar, foșnitor, de neconfundat. Aș fi
putut să mă opresc îndelung asupra câtorva pățanii gen Cum am învățat românește a lui Ne-
gruzzi, care, mai mult sau mai puțin filtrate, și-au găsit locul prin cine știe ce colțuri de text.

Aș fi vrut, dacă ar fi fost cu putință, să stărui mai ales asupra unei călătorii spre un iar-
maroc. Cai înspumați, sforăitori și neliniștiți de vadul Siretului, strigătul mamei către un vizitiu
ușor disperat, eu în coșul căruței, despicând întunericul dimineții cu inconștiență. Și deodată
toată lumea pestriță, viermuială, fanfară, vacarm; lume cu treabă și plină de grija câte unui
colț de tarabă, lume care strigă și te trage de mânecă, te îndeamnă să intri într-un cort sau
să-ți încerci mâna la roata norocului. Lume, lume, un trombon îi anunță pe Vasilache și
Mărioara, Fata cu trup de pește și pe înghițitorul de flăcări. Grămezi de turtă dulce străjuiesc
în galantare improvizate, vată de zahăr și halviță, bragă și halva, costume multicolore, șepci
fistichii și, într-un colț, o muzicuță care-și așteaptă izbăvitorul.

Sincer să fiu, nu știu dacă imaginea asta, mustoasă și dulce-amăruie, și-a găsit locul pe
undeva sau încă mai așteaptă cuminte și răbdătoare. Oricum, nu e zi să nu mă întreb dacă am
plecat vreodată de acolo.

… Am avut o copilărie miraculoasă. Dar miracolele nu se descriu, se trăiesc.

Lucian Vasiliu

Iacob Florea
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M
ă întreb cum ar arăta Clujul fără febra Tiff-ului,
un festival ambițios, care agită cinefilii spre
controverse ideatice prelungite. Broșuri subli-
niate, 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 căsuțe și birouri efemere. Casa Tiff, voluntari
amabili, concerte, dezbateri, terase compozite – 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.

Am reușit să vizionez 35 de filme. Mă voi referi la câteva
dintre ele, specificând că mi-a plăcut să revăd filmele lui
Bergman, dar și cele rusești. Filmul lui Bergman din 1953 – O
vară cu Monica – are și acum aceeași inimitabilă rigoare. Cei doi
tineri, Harry și Monika, fug de presiunea socială pe o insulă,
măcar pentru o vară, care le va schimba definitiv viața. Vara
devine metafora fericirii efemere, urmată de infernul cotidian
durabil. Peste chipurile lor fericite de pe stâncile iubirii, se
suprapune premonitoriu imaginea focului, care distruge orice
iluzie. Imposibilitatea fericirii se impune cu o cruzime distilată,
adesea calină. Mi s-a făcut apoi dor să văd Moartea perso-
nificată, răbdătoare, calculată, vizibilă,malefică, absconsă. Adică
așa precum și-a imaginat-o Bergman într-o piesă de teatru, pe
care a transpus-o filmic în A șaptea pecete, în anul 1957. Nicio
fisură, desigur, așa cum stă bine unei capodopere. Joacă în film
Max von Sydow și Bibi Anderson. Secolul ciumei e un simplu
pretext. Cavalerul joacă șah cu Moartea, însă implacabilul
domină. Cine poate uita imaginea finală, pe acel deal, unde cei
aleși se țin de mână, mânați vertiginos de Moarte spre ținuturile
tenebroase? Poate că„destinul e o canalie, iar dragostea cea mai
neagră ciumă”.

Nu m-am putut abține să nu revăd Persona, filmul lui
Bergman din 1966. Regizorul, fascinat de teoriile lui Jung,
instaurează un joc de oglinzi, între perversitate și sinceritate, în
zone obscure complexe, în regie onirică. Mi-amintesc că Gilles
Deleuze afirma că folosirea prim-planului duce la o disoluție a
personajului. Aici e o suprapunere de identități.

Un documentar cutremurător a fost Tăcerea celorlalți,
realizat de Almudena Carracedo și Robert Bahar. După 40 de
ani de dictatură, Franco moare în 1975. Se instaurează„pactul
uitării” în 1977. A fost o soluție bună acel pact? A uita nu poate
fi sinonim cu a ierta, de aceea încep reclamațiile și procesele
după decenii de tăcere (frica sau respectarea unui pact?). O țară
brăzdată de gropi comune, dar și o conviețuire cu vinovații.

Excelent noul film al lui Serghei Loznitsa – Donbass – în care
joacă și Valeriu Andriuță. Regizorul știe cum să pună accentele.
Totul e haos, grotesc, alegoric. „Să-i f… una în numele popo-
rului!”. Și biata victimă, legată la stâlpul infamiei, bea paharul
otrăvit al umilințelor, precum Hristos. Iar nunta e un fel de„țara

arde și baba se piaptănă”. Zăpezi, ploaie, împușcături, senzația
de documentar și de pierdere a umanității.

În Viața văzută de Agfa de Assi Dayan, barul devine sinteza
unei societăți minate, cu sionism,singurătăți, boli asumate,
sinucideri, cu personaje excelent creionate. Un film în alb-negru,
cu un final violent, ce reușește să te cutremure. Nu m-a convins
filmul Dovlatov de Alexei Gherman jr. Șase zile din viața
scriitorului Serghei Dovlatov (URSS, 1970), dar ce film anost,
soporific, deși tema e generoasă, însă e tratată anemic, fără
vlagă. Un scenariu defectuos, sinuos, dezordonat. Actorul care-l
interpretează pe Dovlatov (Milan Maric) e total inexpresiv, cu
aceleași mișcări abulice, cu figură de sportiv ori de chelner bine
hrănit.

Cum era să nu revăd inegalabilul Du-te să vezi de Elen Klimov,
1985? Alexei Kravșenko (rolul principal) e luat la filmări de la o
școală profesională la vârsta de 14 ani. Forța filmului acolo se
află, în mișcările faciale ale băiatului debusolat, ca un clovn tragic
și damnat. La urmă, o față tumefiată, îmbătrânită prematur
(Alexei a studiat apoi teatrul și joacă în filme și seriale).

Abia am reușit să intru la filmul Adinei Pintilie Nu mă
atinge-mă, câștigătorul Ursului de Aur la Berlin 2018. O aventură
terapeutică, între documentar și ficțiune, o înfruntare a

TIFF 17
alExandru Jurcan

Donbass de Serghei Loznitsa

Nu mă atinge-mă de Adina Pintilie
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tabuurilor sau „cum să iubești și să rămâi tu însuți”. Ce faci cu
zidul de protecție? Dacă el te închide, nu te lasă să te eliberezi.
Filmul nu mi se pare extraordinar, în ciuda tapajului mediatic,
deoarece, dacă l-ai citit pe Freud, nu mai poți fi ușor impresionat.
M-a dezamăgit filmul Câteva conversații despre o fată foarte
înaltă , regizat de Bogdan Theodor Olteanu. Nu subiectul m-a
deranjat, ci tratarea anostă, plată. Un sonor defectuos. Plus
înjurături nejustificate. O poveste de interior, cu cafele, țigări,
discuții, fără vreo metaforă vizuală. Nici Marele Trofeu nu m-a
convins: Moștenitoarele de Marcelo Martinessi, cu excelenta Ana
Brun. Relația celor două femei cunoaște o răscruce sumbră.
Detaliile sunt extrem de importante, la fel ca ușile întredeschise

sau oglinzile alburii. Totul e sugerat, regia e subtilă, însă
orizontul meu de așteptare a fost trădat. În schimb, mi-a plăcut
mult filmul Iarna trădării de Hlynur Pálmason, recompensat cu
premiul pentru regie. Fabrica de var, fețele fosforescente,
geamul ce oglindește peisaje, dar și personaje vătuite, într-o
luptă tăcută cu propriile neputințe.

Documentarul România neîmblânzită de Tom Barton-
Humphreys se dovedește necesar, educativ, ușor moralizator în
final, cu imagini uluitoare, dar comentariu modest (mă refer la
text), cu filmări curajoase, riscante. Filmul lui Emanuel Pârvu –
Meda sau partea nu prea fericită a lucrurilor înseamnă o regie
riguroasă și o revelație numită Șerban Pavlu (în rolul lui Doru).
Sat izolat, sunetul pustiu al focului, cocoșii, plus un neorealism
de zile mari, cu actori credibili (ai senzația de real, de la chipurile
oamenilor până la îmbrăcăminte).

Cu filmul Foxtrot de Samuel Maoz suntem în coșmarul numit
conflictul israeliano-palestinian. Metafora foxtrot-ului – acel

dans în care revii mereu în același punct de pornire – determină
compoziția de triptic epic. Deși filmul a obținut Marele Premiu
al Juriului la Veneția, autoritățile israeliene au condamnat filmul,
cum că ar fi anti-israelian, fără să-i remarce universalitatea. Da,
e un manifest anti-război extrem de atipic, bulversant.

Filmul maghiar 1945, regizat de Ferenc Tὃrὃk în alb-negru,
e o revelație. Un montaj inteligent, actori excelenți și un final
cu fumul locomotivei care se revarsă peste oraș - metaforă
judicios construită, fără vreo tentă ostentativă. Cei doi evrei
îmbrăcați în negru par a însoți un car mortuar. Conștiințele
răvășite rămân cu traume. Istoria nu iartă pe nimeni. O zi
tensionată cât o viață. Imagini demne de Pădurea spânzu-
raților ori Moara cu noroc.

Hai la Moscova nu crede în lacrimi de Vladimir Menșov, 1980,
Oscar film străin. Trei fete provinciale rămân prietene o viață
întreagă. O bancă din parc, unde Katerina e disperată, însăr-
cinată, părăsită. Aceeași bancă după 20 de ani, cu triumful
înțelepciunii. Durerea de-atunci a fost benefică, a ajutat-o
profesional, plus că și-a găsit omul vieții. Tot proaspăt și rotund
a rămas Curierul lui Șahnazarov din 1987. Iată ce înseamnă
talent, viziune, mesaj peste timp. Mereu actual conflictul între
generații. Un tată face o criză de nervi, pentru că fiul său bea
laptele direct din cutie. Cum e posibil? – strigă el, de parcă ar
deține toate adevărurile lumii.

Un film inedit prin temă, cu maximă empatie, se dovedește
Un pas în urma serafimilor de Daniel Sandu. Film iconoclast, mai
ales prin personajul interpretat de Vlad Ivanov : un părinte
onctuos, ipocrit, șantajist, alunecos, care adună mereu infor-
mații adesea măsluite. Toți interpreții sunt dezinvolți, credibili.
Cartea lui Adrian Schiop – Soldații. Poveste din Ferentari – care a
cunoscut trei ediții, începând din 2013, a devenit film, în regia
Ivanei Mladenovic, care a lucrat cu neprofesioniști. Schiop
plonjează într-un Ferentari cu drogați, boschetari, cocălari, cu
apartamente scorojite și foști pușcăriași. Autorul a declarat că
„îmi place să vin cu subversiunea, problemele, scandalul”. Film
cu știința detaliului, planuri generale, fără tezisme declarate, cu
diferențe rasiale, sexuale și de clasă.

Mă opresc aici. Terasele Tiffului sunt nostalgice. Nu poți
concepe întreruperea acestui festival regesc, prin care Clujul
respiră înălțimi spirituale nebănuite, adânci.

România neîmblânzită de Tom Barton-Humphreys

Moștenitoarele de Marcelo Martinessi
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Un masiv volum de piese inedite ale lui Victor Papilian
(Scrieri. II. Dramaturgie, Editura Școala Ardeleană, Cluj Napoca,
2017) dintr-o ediție în două volume (Vol.I, Nuvele. Povestiri.
Conferințe), apărută sub egida Universității de Medicină și Far-
macie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, dedicată Cente-
narului Marii Uniri, este coordonat de prof. univ. Mircea Popa
(ediție îngrijită, prefață, tabel cronologic și nouă asupra
ediției), unul dintre cei mai buni cunoscători ai operei literare
a acestui ilustru savant (anatomist, antropolog) prozator și
dramaturg, care a semnat până în prezente numeroase alte
ediții, un eseu monografic și articole, comunicări, studii refer-
itoare la diversele aspecte ale creației scriitorului. Studiul in-
toductiv – Victor Papilian, dramaturgul – amplu și analitic, are
darul de a-l încadra pe dramaturg mișcării teatrale interbelice
(„pe o anumită latură a lui, teatrul său se înscrie într-o mișcare
de vădită deschidere tematică și tehnică artistică, de re-
generare simbolic-ideatică a momentului teatral interbelic,
care evită soluțiile la modă de până atunci, respectiv teatrul
social problematizant /Sorbul, G.M. Zamfirescu, Ion Sava/,
basmul literaturizat al lui V. Eftimiu, expresionismul freudist
al lui Blaga, melodrama romantică și drama de bulevard,
reprezentată de alți dramaturgi ai momentului. Papilian se în-
dreaptă mai hotărât spre drama spirituală”), văzându-l oare-
cum în opoziție cu cel al lui Lucian Blaga („lui Papilian îi
lipsește rostirea exprsiv-metaforică, lirismul subiacent, repli-
cile lui căzând uneori în sfera unui prozaism cenușiu și di-
zolvant”) dar rămânând „inferior nuvelisticii și creației sale
romanești. Una din cauze ar fi faptul că autorul neglijează în
mod vădit conflictul scenic, urmărind mai degrabă evoluția
personajelor pe spații mici și neoferind o coerență și o strin-
gență logică bine articulată întregii confruntări dramatice”. În
această dezbatere ideatică sunt analizate pe-ndelete cele
patru piese din sumar: Maestrul, Regie, Tu es Petrus și Ioana
d’Arc sau Crinul de aur la Sf. Mormânt. Prima, cu un „subiect
plasat în mediul medical” e bazată „mai degrabă pe quipro-
quo-uri decât pe demonstrații convingătoare”; cea de a doua,
Regie, „face tandem” cu piesa Autorul huiduit, ambele fiind
concepute, apreciază criticul, ca„să propună publicului o alt-
fel de abordare a fenomenului artistic teatral”, fiecare specta-
tor sau cititor putând a-și construi „teatrul său”, în manieră
pirandelliană. Cea de a treia, Tu es Petrus, este „o frumoasă
piesă cu caracter religios, făcând elogiu credinței, al fermității
și al integrității ei”. În fine, ultima, în care „încearcă să de-
scifreze misterul Ioanei d’Arc”, constatând că, totuși, „sensul
eroic al jertfei Ioanei d’Arc rămâne unul simbolic, un gest care
trebuie înțeles înainte de toate prin prisma credinței creștine”.

Sunt trecute în revistă și celelalte piese ale lui Victor Pa-
pilian – Celui ce n-are i se va lua…, Alt glas, Nocturnă, Simona
sau Prințul consort, Un optimist incorigibil și Autorul huiduit –
asupra cărora schițează o perspectivă de sinteză:„În opoziție
cu Blaga, care concepuse un teatru liric și filosofic, un teatrul
al meditației și provocărilor de ordin mitic și metafizic, un
teatru mai degrabă destinat lecturii decât scenei, Papilian a
preferat teatrul cu multă acțiune, cu rapide și dirijate schim-
bări de decor, cu aglomerări de personaje, cu o somptuoasă
poftă de replici, în așa fel ca să răspundă cât mai adecvat
nevoii de imaginație a omului modern, pe care voia să-l țină
la curent cu toate noutățile și inovațiile din teatru”.

Foarte puțin reprezentată scenic, dramaturgia lui Victor
Papilian este ca și necunoscută generațiilor de astăzi de spec-
tatori. Tocmai de aceea, demersul lui Mircea Popa este unul
cu totul meritoriu, un demers de recuperare și aducerea în ac-
tualitate a unor piese inedite, dintre care unele și-ar putea afla
locul pe scena Naționalului clujean, scenă condusă cu strălu-
cire câțiva ani buni, în perioada interbelică de însuși dra-
maturgul. Dar, propunerea este, firește, una retorică, atâta
vreme cât nici Blaga nu este jucat, decât arare ori, în ciuda fap-
tului că Teatrul clujean îi poartă numele.

Victor Papilian
- teatru inedit

conStantin cublEșan
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Întoarcerea Suveranilor
la Bucureşti

Citind jurnalele din ultimele luni ale
războiului rămase de la oamenii politici
ai vremii, frapează blocada informaţio-
nală sub care se găseau la Iaşi condu-
cătorii României în raport cu eveni-
mentele de pe frontul de vest. Con-
traofensiva victorioasă a mareşalului
francez Foch începuse la 15 iulie, au ur-
mat victorie după victorie, căderea gu-
vernelor germane unul după altul, iar
politicienii de la Iaşi n-au înţeles cu cla-
ritate că se întâmplă ceva decât după
capitularea Bulgariei la 29 septembrie.
Premierul francez Clemenceau l-a trimis
atunci cu un avion de la Paris la Salonic,
iar de la Salonic la Iaşi pe Victor An-
tonescu pentru a le cere românilor să
declare remobilizarea spre a face jon-
cţiunea cu armatele franceze venite din
Grecia şi a intra împreună în Transilva-
nia şi Ungaria. Dar evenimentele s-au
precipitat, luând-o înaintea planurilor.
La 13 octombrie a capitulat Turcia. Ali-
aţii nu înţelegeau de ce românii nu se

mişcă. Curios este că primul ministru
Alexandru Marghiloman, în ciuda tele-
gramelor cifrate primite de la regele
Ferdinand, continua să încerce să smul-
gă de la Germania muribundă modifi-
carea condiţiilor de pace de la Bucureşti.
Nu era rău intenţionat, dar uluitor de
dezinformat. Iar toate acestea se întâm-
plau în timp ce Iuliu Maniu şi trupele
românilor ardeleni stăpâneau Viena şi
Praga. Abia la 24 octombrie-6 noiem-
brie Marghiloman a fost demis, iar noul
guvern al generalului Coandă a decre-
tat remobilizarea şi a reintrat în război
pe 9 noiembrie. Două zile mai târziu
însă, Germania capitula la Compiegne.
Nimic nu se poate compara însă cu ziua
de 18 noiembrie stil vechi în care, în
timp ce la Alba Iulia se desfăşura marea
Adunare Naţională, regele Ferdinand şi
regina Maria îşi făceau reintrarea în Bu-
cureşti. Iată ce scrie regina Maria în jur-
nalul său din acea zi: „Ne-am întors! Cu
adevărat ne-am întors acasă după un
surghiun de doi ani! Să îndrăznesc oare
să rostesc marele cuvânt? Ne-am întors
triumfători. ...A fost o zi de entuziasm,

de delir. ...Mărturisesc că mă simţeam
nemaipomenit de zguduită şi îmi tre-
murau degetele pe când încheiam nas-
turii tunicii milităreşti, care, cu cingă-
toarea de piele după cum scrie la regu-
lament, îmi fusese pregătită pentru
această împrejurare. Pe cap purtam o
căciulă de astrahan cenuşiu, cu o cure-
luşă sub bărbie, care-mi dădea înfă-
ţişarea unui flăcău voinic şi bucălat.
Acest costum era completat de o lungă
manta militărească, cenuşie cu guler de
blană. ...Am fost întâmpinaţi în Gara
Mogoşoaia de generalul Berthelot şi de
câţiva ofiţeri francezi şi englezi, şi,
bineînţeles, de generalii noştri în frunte
cu Prezan. ...Caii ne-aşteptau la gară. Eu
trebuia să încalec pe marele şi voinicul
Jumbo. ...trecurăm solemn de-a lungul
prea cunoscutei şosele Kisselef, pe care
erau înşirate numeroase trupe; întâi cele
franceze şi britanice, apoi ale noastre.
Era întâia oară când salutam pe pămân-
tul nostru trupe aliate. ...Peste tot stea-
guri fâlfâiau la ferestre, pe acoperişuri,
la felinare şi steguleţe în mâna fiecărui
copil. Era o simfonie ameţitoare de roşu,
galben şi albastru. ...“

Înainte de a ajunge la Cotroceni, su-
veranii s-au oprit la statuia lui Mihai
Viteazul de la Universitate. Figura sim-
bolică a acestuia tutela Marea Unire. De
altfel, capul său depus la Mănăstirea
Dealu trecuse prin aventuri greu de de-
scris în timpul acestui război de reîntre-
gire. Fusese ridicat de acolo ca să nu
cadă în mâinile ocupantului şi plecase o
dată cu Petrache Gârboviceanu la Ode-
ssa. Relicva se afla într-o cutie din lemn
de cireş, camuflată în cutii de pălării.
Aici însă românii au fost urmăriţi de ura
nestinsă a lui Racovski şi a bolşevicilor.
Sub focurile acestora, a reuşit conu’ Pe-
trache Gârboviceanu, cu caseta cu
capul lui Mihai într-o luntre, să tra-
verseze, în noiembrie 1918, estuarul
Nistrului lat de 9 km şi jumătate.

radu SErgiu ruba

Faţa Mai puţin vizibilă
a Marii Uniri de la 1918
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Marea Unire în primejdie

Euforia unirii a fost urmată îndată de
trezirea la realitate. Bolşevicii au de-
zlănţuit atacuri în mai multe puncte pe
linia Nistrului. La începutul anului 1919,
lângă Soroca, l-au ucis pe generalul
român Stan Poetaş. Au fost respinşi, dar
între 23 ianuarie şi 1 februarie, au ocu-
pat Hotinul şi împrejurimile. Armata
română i-a alungat peste Nistru după
lupte grele. Coordonatorul acestor ope-
raţiuni bolşevice era Christian Rakovski
devenit unul din acoliţii lui Troţki. El a
mai încercat un atac în luna mai 1919 în
zona Tighina pe care a şi ocupat-o tem-
porar. Se găseau aici trupe franceze ve-
nite din Balcani pentru a apăra frontiera
de est a României, mai exact contin-
gentul algerian. Replica acestora a fost
foarte viguroasă, dar ruşii s-au retras
peste Nistru cu şaizeci dintre ei. Ra-
kovski a fost somat de Lenin în mai
multe rânduri să se retragă pentru a în-
drepta trupele împotriva ofensivei alb-
gardiste a amiralului Denikin.

Situaţia era şi mai gravă la frontiera
de vest. O parte din Maramureş, Sătmar,
Sălaj şi Crişana nu se afla încă în mâinile
românilor. La 21 martie 1919, premierul
maghiar Mihály Károlyi i-a cedat puterea
comunistului Bela Kun care a instituit
Republica Sfaturilor, începând îndată să
se înarmeze. Avea de altfel avantajul
moştenirii tehnice şi materiale a unei
jumătăţi de imperiu. În acest timp Con-

siliul Suprem Interaliat de la Paris aver-
tiza mereu Bucureştiul să nu intervină
în Ungaria. În faţa refuzului lui Bela Kun
de-a se retrage, Marele Stat Major
Român a decis să atace în dimineaţa
de 16 aprilie. Dar, informaţi dinainte,
ungurii au luat ei iniţiativa în noaptea
de 15.

La Paris, omul cel mai lucid cu privire
la tensiunile din zonă era mareşalul
Foch. El susţinea că românii au dreptul
să riposteze dacă sunt atacaţi. La fel
susţinea şi generalul Franchet d’Espe-
rey, conducătorul trupelor franceze din
Balcani. Contraatacul trupelor române a
fost extrem de puternic, lansat în nord
spre Satu-Mare şi Carei, iar în vest către

Beiuş, Oradea, Seghed. În prima fază
aceste oraşe au fost eliberate, iar la 1
mai trupele române se găseau pe Tisa.
În nord făceau joncţiunea cu unităţile
cehoslovace pentru a bloca posibilită-
ţile de comunicare dintre unităţile so-
vietice şi cele ungare.

În acelaşi timp, noul stat polonez,
ameninţat de trupele bolşevice din
Ucraina, le-a cerut românilor să inter-
vină temporar în Pocuţia, sud-estul Po-
loniei. O divizie românească a fost trimi-
să aici, a restabilit ordinea şi a staţionat
în regiune între 23 mai şi 24 august
1919, până la preluarea puterii locale de
autorităţile poloneze.

Generalul
Franchet
d’Esperey,
conducătorul
trupelor
franceze
din Balcani
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Pe la începutul anilor 2000 aflam, în diferite e-grupuri,
atunci aflate în faza de maximă dezvoltare, de vacanţe
petrecute în diferite colţuri ale lumii. Faptul că men-

talitatea mea era revolută, supusă unei inerţii pe care nici n-o
sesizam, îmi dădea o brumă de complex. Pentru ca experienţa
vacanţelor peregrinatorii să debuteze chiar înaintea maximului
celui mai frecventat dintre e-grupuri.

Prima astfel de experienţă s-a derulat în 2003. În grup de
familie complet, cu adăugiri. 7 persoane. La iniţiativa Feliciei.
Ca, de altfel, la multe din celelalte. A fost un tur nu de autocar,
ca de atunci încoace, ci de microbuz. Tur operatorul – cretan
(aveam să aflu că s-ar fi cam simţit lejer ofensat să-l consider
grec), cu agenţia în Bucureşti. Echipa de teren – contractuali
independenţi. Microbuzul aparţina şoferului, iar ghidul era
avocat la pensie. Specializat pe Grecia. N-am aflat, dar pare
destul de probabil să nici nu fi făcut, tur operatorul, afaceri
altundeva decât în Grecia. Oricum am traversat prima dată
graniţa după exact 20 de ani. Spre dimineaţă, pe lumină, am
traversat-o pe a doua. Atent, de data asta, sa fac faţă provocării
unui alt alfabet decât cel latin. În care evoluasem 57 de ani.
Făcând abstracţie de contactul conjunctural, exclusiv şcolar, cu
cel chirilic. Hazul a fost că pe drumul de întoarcere, ultimul oraş
vizitat, Thessaloniki, să-mi prilejuiască întâlnirea cu statuile
călugărilor Chiril şi Metodiu. Tot ce ştiam atunci – şi n-am aflat
nici anul următor, la redactarea, din memorie, a jurnalului
călătoriei, neadăugit apoi până la inserarea în prima carte –
despre cei doi era că au inventat alfabetul slav, care poartă
numele primului dintre ei. Ba chiar o vreme i-am considerat,
eronat, moravi. Mă mirasem puţin să găsesc statuile în cate-
drala ortodoxă din capitala Macedoniei greceşti, dar prestigiul
pe care apucasem să-l accept de-a lungul itinerarului ar fi avut
de suferit dacă l-aş fi întrebat pe ghid. Oricum intuiam că habar
n-are. Târziu, peste ani, am aflat că cei doi fraţi se născuseră în
Thessaloniki, pe la începutul secolului IX, iar în vremea aceea
acolo se vorbea şi slava.

Are vreun sens şi rost să scrii un articol pentru o rubrica
intitulată cum e intitulata, a unei reviste de cultură, conjugată
cu o editură omonimă? Să rezumi adică, jurnale de călătorie,
grupate în cărţi? Iată, tocmai am găsit un asemenea sens în
dezvoltarea, fie şi presurtată, a celor doi fraţi slavobizantini pe
lucarea cărora se sprijină o întreagă cultură. Dacă voi găsi,
retrecând narativ prin alte locuri cheie, alte tablouri omologe,
va fi meritat asumarea temei articolului. Dacă nu, nu va vedea
lumina tiparului.

Cei doi fraţi thessalonicieni, proveniţi dintr-o familie greacă
aristocratică, au deprins firesc versiunea de slavă vorbită în
oraşul greco- macedonean şi în împrejurimi. În jurul vârstei de
30 de ani ambii se retrăseseră într-o mânăstire din Asia mică.
După un stagiu a universitatea [1] imperială din Constanti-
nopol, primul şi unul în administraţia superioară provincială,
celălalt. Prima lor misiune în străinătate, 5 ani mai târziu, a fost

înteritoriul locuit de khazari. Pentru care Chiril a tradus în limba
acestora o gramatică iudaică. După alţi 2 ani, un principe morav
i-a solicitat împăratului bizantin să-i trimită învăţători ai Scrip-
turii, vorbitori ai versiunii locale de slavă. Pentru a contracara
influenţa preoţilor franci. Se cunoaşte că Boemia şi Moravia au
fost permanent într-o zonă de interferenţă germano-slavă. Au
fost trimişi Chiril şi Metodiu. Aceştia au făcut mult mai mult. Au
tradus Noul Testament într-o slavă perfecţionată de ei, dar
inteligibilă de populaţia locală şi au creat celebrul alfabet. Până
la care toate dialectele slave nu aveau formă scrisă. Puţin peste
300 milioane dintre cei 435 milioane de pământeni care
vorbesc limbi de origine slavă folosesc acest alfabet. Conceput
fonetic, fabricând, pe baza alfabetului grecesc, semne grafice
pentru fonemele versiunii thessaloniciene de slavă (pe care
împăratul care-i trimisese în Moravia o socotea cea mai pură).

Din această primă călătorie, chiar dacă mă repet, faţă de
jurnale şi cărţi, ce-ar mai fi de notat e patriotismul local cretan.
E adevărat că nu l-am constatat la nivel de masă. Ci numai la
tur operatorul în vila căruia (pe care o numea pompos hotel).
Dar la acela cu asupră de măsură. Pe grecii continentali îi privea
ca parveniţi. Singura cultură grecească pe care o recunoştea
era cea cretană. De la Mikis Theodorakis la colosul Nikos
Kazantsakis (al cărui mormânt de o simplitate impresionantă
domină discret citadela capitalei cretane). Trecând pe la
Domenikos Theotokopoulis. Deşi, acesta din urmă, ca pictor,
ţine oarecum de occident. Care-l ştie şi ca El Greco. Grecul.
Totuşi, în minuscula sa casă muzeu, din Fódele, satul său natal,
un Petru şi Pavel de-a dreptul bizantini.

În următorul an echipa s-a schimbat doar post pe post, cum
spun comentatorii de fotbal, numărul de 7 fiind menţinut, iar
itinerarul traversând o altă ţară mediteraneană: regatul spaniol.
Când am şi scris, pe laptopul unuia din tineri, primul jurnal de
călătorie. Dar, deşi mai ofertant decât turul grecesc (cu tot cu
ziua petrecută la Santorini, cu legenda Atlantide platoniciene
cu tot), turul iberic n-a prilejuit un moment de tipul statuilor
fraţilor thessalonicieni Chiril şi Metodiu. Cu tot farmecul
parcului Gűell, dublat de casele lui Gaudi din Barcelona. Şi cu
tot cu turul pietonal de la hotelul din cartierl Triana, pe locul
fostului sat Italica, locul naşterii împăratului Traian, până la
stadionul Sanchez Pizjuan, unde se jucase finala Cupei
Campionilor. Cu cele 4 penaltiuri apărate de Duckadam

În 2005 altă ţară mediteraneană: Italia. De la Siracuza la
Milano. Dacă la Atena trecusem pe lângă stadionul Karaiskakis,
unde, în 69, România făcea un 2-2 cu Grecia, în prelimnariie
care aveau să ne ducă la Mexico, prin golurile lui Dumitrache,
n-am avut timp să caut San Siro, stadionul unde se desfăşoară
il derby della Madoninna, Inter – Milan. Punctul care-şi merită
locul în acest remember secund e, fără îndoială, insula Capri.
Nu datorită naturii spectaculare. Nu datorită faptului că e
pământul pe care au călcat paşii celor mai multe celebrităţi,
poate mai diverse decât la Monte Carlo. Excludem Parisul,

Călătorii
radu-ilarion MuntEanu
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o capitală mondială. Ci dintr-un motiv care m-a făcut, fărajenă
de a folosi sintagma tocită, mândru de a fi român. Orice turist
e condus, vizitând vila San Michele, pe lângă o vitrină. Unde se
află un foarte mare număr (custozii pretind că toate) al ediţiilor
cărţii medicului Axel Munthe. Trecem pe lângă ideea acestuia
de a se crede reîncarnarea împăratului Tiberiu. A cărui umbră
o palpase acolo. Umbră impregnată în cei cam 10 ani petrecuţi
de împărat la Capri.

Ei, bine, între zecile de exemplare, în diferite limbi, mi-au
sărit ochii pe 2 în româneşte. Una care a făcut oarece vogă,
editată în 69. Dar alta, de format mic, temeinic uzată, era din
anii 40. Product al editurii antebelice Gorjanu. M-am bucurat
să-i pot vinde ghidei locale, Ana Leva, o găselniţă pentru turişti.
Mai ales americani. I-am arătat cartea, neînsemnată în vitrină.
I-am precizat că editorul, inginerul Ştefan Georgescu Gorjanu,
consătean şi prieten cu Brâncuşi, construise coloana de la Târgu
Jiu. De care auzeau şi turiştii mai instruiţi. În acel an editorul
inginer ar fi împlinit 100 de ani...

Sigur aş depăşi de mai multe ori spaţiul rubricii dacă aş
menţine ritmul. Va trebui să săr. Din anul următor n-o să
amintesc decât biserica pariziană, atunci în şantier, unde Léon
Foucault îşi instalase pendului cu care a demonstrat rotaţia
globului. Dar şi mica satisfacţie de a-i arăta ghidului clădirea de
vis-à-vis de faţada celor 2 turnuri ale catedralei Notre Dame de
Paris, spunându-i că în interbelic acolo era prefectura de poliţie
şi de acolo pornise, pe 19 august 44, insurecţia finalizată de
divizia Leclerc care eliberase pe 25 Parisul. Cum, şi să omit
domul invalizilor, cu mormântul lui Napoleon? Păi nici o
poveste de genul statuilor din firida catedralei ortodoxe din
Thessaloniki n-aveam la îndemână. Iar a fi găsit, într-un muzeu
militare apropiat de dom, între alte statui, legitimaţia de kanzler
(sau de membru al NSDAP?) a lui Hitler, ar fi fost banal.

Din Tenerife, în 2007, nu merită reţinut decât demonstraţia
unui ospătar din insula apropiată, Gomera, a limbii şuierate
numită de localnici silbo gomero. Dar şi căsuţa unde legenda
locală pretinde că ar fi locuit Columb 2-3 luni. Amănunt de
negăsit în nici una din biografiile lu El Amirante. Iar anul
următor certificatul eliberat, contra a 5 euro, de un birou ad
hoc al primăriei din Sintra pentru prezenţa la Cabo de Roca
punctul cel mai vestic al Europei continentale, ţinea de
pitoresc. Universitatea din Coimbra, cea mai prestigioasă din
Portugalia, mi-a adus în urechi melodia Amaliei Rodriguez. Dar
momentul de reţinut socot a fi fost statuia lui Enrique
Navigatorul. Prinţul in a cărui bibliotecă s-au documentat marii
descoperitori. Dar cine a fost prinţul? Fiu al regelui Joao I şi
nepot matern al lui Henry IV al Angliei, contribuie la cucerirea
portului marcan Ceuta, ceea ce a făcut ca aproape 2 secole şi
jumătate (până la cucerirea Gibraltarului de către englezi, la
începutul secolului XVIII) porta Mediteranei să fie controlată de
cele două puteri maritime iberice. Scopul iniţial fusese,
stoparea pirateriei musulmane în sudul Portugaliei, sudul
Spaniei fiind încă aproape un secol stăpânit de mauri. Avea 21
de ani. Din tinereţe interesat de studiul marinăriei, crează
caravela, un tip de vas mai manevrabil decât cele anterior
folosite. Devine, la 26 de ani, Mare Maestru al versiunii
portugheze a Ordinului Templierilor (la acea dată distrus în
restul Europei). E precursorul Universităţii din Lisabona. Dar
legenda şcolii sale de navigaţie e contestată de cercetări

ulterioare. E adevărat că o serie de catografi au lucrat pentru el
şi că a sintetizat cunoştinţe despre dispunerea vânturilor din
Atlantic. Resurse de care au beneficiat exploratori începând cu
Columb.

Triplul sejur în Turcia (2008, 2010, 2012) n-a adus nimic în
sensul de mai sus. Nici turul în sud vestul Anatoliei, în 2015.
Deşi am vizitat de două ori situl antic de la Efes. Şi tot de două
ori presupusul mormânt al Mariei. E drept, am păşit pe
pământul unde s-a născut Pitagora şi pe care l-a dirijat, ca bey,
scriitorul şi prim ministrul Ion Ghica.

Fecioara Maria e unul din puţinele personaje majore cu 2
morminte oficiale. Pe celălalt l-am vizitat spre finele lui 2009,
lângă poarta de unde începe, în Yerushalayimul vechi, drumul
crucii. Sau Via Dolorosa. Siturile creştine din Israel sunt, însă,
aşa de mult descrise, încât nu voi nota decât că l-am informat
pe ghidul local, emigrat demult din România, fost colonel în
ţahal şi fost profesor de istorie în ţara de adopţie, de prezenţa
regretatului poet creştin Ioan Alexandru în grupul de studiu al
manuscriseor de la Marea Moartă.

Din al doilea tur european, în 2011, centrat pe ţările
skandinave, n-aş nota decât că am avut sansa de a păşi pe
puntea lui Fram, nava lui Frijof Nansen. Ocazie cu care am aflat
că profesorul V. G. din facultate, făcuse, la vremea sa, armata la
marină. Pe a doua ediţie a bricului Mircea. Despre Nansen şi,
prin asociaţie firească, despre Roald Amunsden aş povesti dacă
aş beneficia de spaţiu dublu. Est modus in rebus...

La fel de fugitiv sunt nevoit să trec peste plimbarea scurtă
prin cetatea medievală a cavalerilor ioanniţi, din Rhodos. Unde
am văzut în vitrine comerciale, crucea de Malta. Dovadă a
itinerarului acestui ordin încă existent.

În ţările baltice, în 2016, la ritmul ultrarescurtat impus, m-aş
limita la dealul crucilor (kryziò kalnas), simbol al rezistenţei
seculare antiruse, care rimează perfect cu lanţul uman de 700
km, de la Tallin la Vilnius, alcătuit în 1990. Poate şi întâlnirea, în
Riga, cu faţadele arhitectului al cărui fiu a fost marele cineast
Serghei Eisenstein. Care ar fi meritat un insert comparabil cu
celelalte.

În fine, din ultimul tur relatat în ultima carte, Deasupra
apelor, trecători şi pământuri (Limes 2018), să reţinem, la finele
acestui remeber, titlul: Cât mai au Alpii frunţile de gheaţă?

���
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Oştire a trecut repede prin
fluxul de ştiri care curg pe
reţelele de socializare. Un

profesor de la un liceu tehnologic de
undeva din nordul ţării a sărutat o elevă
pe gură în faţa clasei. Profesorul, care
preda limba engleză, a fost filmat, iar
filmarea a fost postată pe FB, apoi pe
situl„Dascăli.ro”. Dascăli.ro este un sit cu
câteva zeci de mii de membri, cadre
didactice. În urma scandalului stârnit,
profesorul a demisionat, iar lucrurile par
a se fi calmat de la sine…

Dar ce semnificaţie are gestul profe-
sorului? Este el un caz de exhibiţionism,
ca multe altele din ziua de azi?! O abe-
raţie comportamentală?! Interesant
este că gestul a fost în treacăt explicat
chiar de către profesor, iar explicaţia ne
trimite în zona psihiatriei, a psihologi-
cului adolescentin. Se sugera că fata în
cauză trebuia să se „elibereze” de nu
ştiu prea bine ce complexe, de cenzuri
exagerate ale comportamentului, de
timiditate, de neîncredere în propria
persoană etc.

Dar cazul în sine, întâmplat într-un
spaţiu educaţional, nu este o şedinţă de
psihiatrie. El se înscrie mai degrabă într-
o listă de gesturi, de comportamente
surprinzătoare, de care nici şcoala nu
este ferită şi care vorbesc, în fond, de-
spre o „revoluţie” a comportamentelor.
Nu e singurul gest care consfinţeşte
„revoluţia”. Ea cuprinde deopotrivă
atitudini ale elevilor cât şi, mai greu de
înţeles totuşi, atitudini sau gesturi ale
unor profesori. Poate că începutul în
această revoluţie a fost dat o dată cu
democratizarea societăţii româneşti şi
noi n-am observat acest lucru. N-am
observat că atunci când un profesor de
la un liceu de vază se aşeza cu fundul pe
bancă în loc să stea pe scaunul de la
catedră, şi începea să discute cu elevii,
această „revoluţie” deja începuse. De ce
profesorul se aşeza în această postură,
se poate bănui. Voia să fie„cool”, voia să

transmit un mesaj cu privire la dimen-
siunea informală a unei lecţii, altminteri
formalizată excesiv de modul tradiţional
de predare, de programele şi de insti-
tuţia şcolii… Voia o altfel de comunicare
cu elevii...

Sunt, ziceam, şi alte cazuri în care, de
astă dată, atitudinea elevilor confirmă
„revoluţia” comportamentelor. Într-un
asemenea caz elevii dintr-o comună
teleormăneană nu au lăsat profesoară
să iasă din clasă, încercând s-o deter-
mine să schimbe anume note proaste
puse de aceasta. Evenimentul a dege-
nerat apoi în gesturi vulgare ale unor
elevi la adresa profesoarei. Cum s-a
rezolvat coadă nu prea ştim, fiindcă totul
a fost lăsat în coadă de peşte. Oricum
gestul face parte din alte „revoluţii” şi
„eliberări”ale unei generaţii confuze. Dar
ce au fost, în fond, în istoria mai recent a
umanităţii, altceva decât tot „eliberări”
de cutume, resimţite ca fiind convenţii
împovărătoare, mişcările studenteşti din
anii ‘60 ai secolului trecut şi apoi mişca-
rea hippy?!

Să ne înţelegem! Până şi instituţia
bisericii se„eliberează”uneori de anume
reguli care poartă sigla interdicţiei .
Când fenomenul se desfăşoară„organic”,
el este în cele din urmă acceptat şi de-
vine un fenomen normal. E ceea ce se
cheamă schimbarea culturală şi de
mentalitate a lui homo sapiens, factor
de progres. Iar asta se întâmplă, chiar
dacă vor fi întotdeauna între noi mulţi
care vor considera noile comportamen-
te drept„indecente”lipsite de„bun-simţ”.
Interesant este că până şi lexicul adia-
cent acestor „revoluţii” de tot felul, se
schimbă, se adaptează, iar unii termeni
trec într-o zonă marginală a vocabula-
rului ori sunt„reinterpretaţi”. Ce înseam-
nă de pildă azi a fi decent ?!...Mai aco-
peră definiţia din dicţionar realitatea de
azi a cuvântului decent, care presupune
cuviinţă, atitudine pudică, atunci când
îmbrăcămintea, limbajul cotidian, com-

portamentele sunt atât de diferite faţă
de ceea ce ştiam noi că întra în sfera
decenţei?! Nu cumva până şi frecvenţa
în vorbire a termenilor (ca şi a altora!) a
scăzut îngrijorător de mult şi puţină
lume se mai referă astăzi la„decenţă” cu
sensul lui „originar”?! Ca să nu mai vor-
bim de termeni precum „ruşine”, „bun-
simț” etc, din aceeaşi arie semantic!

În contextul postmodernităţii, una
dintre caracteristicile acesteia ca feno-
men cultural şi nu numai, îl constituie,
aşadar, rescrierea unor asemenea com-
portamente. Şi asta se întâmplă mai ales
în societăţile devenite peste noapte
democratice, nepregătite în fond pentru
o libertate comportamentală, a cărei
reglarea normativă se va face„din mers”.
A vorbi singur pe stradă pare azi la noi
un fapt firesc în condiţiile în care vorbitul
la telefon pe stradă este adesea însoţit
şi de o gesticulaţie (limbaj nonverbal!)
firească doar în situaţia în care cel cu
care discuţi se află în faţa ta, iar gesturile
tale sunt menite să facă dialogul mai
persuasive. Şi exemple se mai pot da,
unele probabil chiar mai elocvente în a
argumenta că trăim o „revoluţie” com-
portamentală.

Dincolo însă de aceste observaţii
amestecate, mai mult sau mai puţin,
şcoala pare a fi astăzi asediată într-o în-
cercare de a i se rescrie cutumele. Nepu-
tinţa societăţii româneşti de a conserva
ideea de uniformă şcolară, de exemplu,
se înscrie în lista de consecinţe generate
de schimbare şi… schimbări, în vreme
ce în societăţi în care „revoluţia” au fost
una fără „ardere de etape”, uniforma a
devenit un element de tradiţie, o ex-
presie a unui etos şcolar ce presupune
nu doar o evidenţiere„stilistică”a ideii de
apartenenţă la ceva, ci şi o expresia unei
ordini interioare semnificative. Intr-o
şcoală însă care şi-a pierdut în parte
autoritatea, precum e şcoala româneas-
că de azi, orice lucru pare a fi cu putinţă.
Cazul de la liceul tehnologic din nordul

„Revoluţia“
comportamentelor

adrian coStachE
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ţării demonstrează că prin pierderea
autorităţii, educaţia însăşi nu-şi mai
recunoaşte graniţe acceptabile. Nicio
şcoală cu adevărat serioasă nu-şi poate
redobândi autenticitatea prin gesturi
şocante, „revoluţionare”, ci doar prin
capacitatea ei de a ordona existenţa
umană în folosul unei deveniri prof-
unde, critice. E greu de crezut, dar elevii
de azi pot defini cu mai multă uşurinţă
uşurinţă „valorile” noi, la modă, dar au
dificultăţi reale în a identifica valori şi
comportamentele perene, în condiţiile
în care ei trăiesc într-o lume dezechi-
librat informaţional, obsedată adică de
prezent.

Unii vor considera gestul profeso-
rului de engleză o „deviaţie de com-
portament” rezultată dintr-o pornire
instinctuală irepresibilă. Ceea ce a lipsit
acestui educator a fost self-controlul
elementar, asumarea de către el a unei
culture educaţionale elementare care
obligă educatorul să aibă mereu în ve-
dere faptul că fiinţa umană în devenire
poate fi profund afectată în condiţiile în
care aceasta este supusă la compor-
tamente „revoluţionare”. Alţii, mulţi
probabil, vor trece însă nepăsători peste
acest fapt!...

Că există o „revoluţie” a comporta-
mentelor, este destul de limpede. Ceea
ce nu ştim deloc sau aproape de loc
este cât ne„costă” această„revoluţie”.

���
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O
ana Maria Cajal a absolvit Institutul
de ArtăTeatrală și Cinematogafică la
București. A emigrat în 1980 în
Statele Unite ale Americii, unde

obţinuse o bursă a Asociaţiei Criticilor de Teatru
Americani. Locuieşte în Canada, e căsătorită cu
medicul Ștefan Cajal, fiul academicianului Nicolae
Cajal. Este o cunoscută şi apreciată autoare de
piese de teatru, recompensate cu numeroase pre-
mii, membră a asociaţiilor New Dramatists şi
Dramatists Guild of America din New York, Play-
wrights Guild of Canada, Playwrights Workshop

Montreal, precum și a Uniunii Scriitorilor din România, UNITER, UCIN. Scrie teatru
în limbile engleză şi română. Prima ei piesă,East European Tetralogy, a fost no-
minalizată de către San Diego Critics Circle pentru cea mai bună piesă a anului.
A obținut și Premiul UNITER pe anul 2011 pentru „Piesa Anului”. A fost nomina-
lizată la Premiul Gopo pentru scenariu de film. Alte piese i-au fost jucate la New
York şi Chicago. În ultimii ani a avut o bogată activitate în arta plastică cu nu-
meroase expoziții în Canada, SUA și România. A realizat ilustrație de carte pentru
copii și albume de artă. Lucrările sale sunt de regulă integrate în cicluri tematice.
Oana Maria Cajal își oferă cu generozitate lucrările, cele mai multe de mari di-
mensiuni. Colajele din ciclul Shakespeare Ad Infinitum sunt expuse în prezent la
sediul Teatrului Dramaturgilor Români din București. Cu deosebita amabilitate
care o caracterizează, artista Oana Maria Cajal a fost de acord ca numărul de față
al revistei Neuma să fie ilustrat cu lucrări ale sale din ciclul Shakespeare Ad Infini-
tum. Îi mulțumim călduros. (H.G.)

Oana Maria Cajal
Fascinat, ia lui Shakespeare
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1 decembrie 1989. Sunt în sala Naționalului clujean la pre-
miera cu Iașii în carnaval de Vasile Alecsandri, în regia lui Victor
Ioan Frunză. O comedie, hai să zic, de arhivă, abundând în în-
curcături și situații de vodevil, dar nu neapărat inofensivă, fi-
indcă însuși„veselul”bard mărturisește, într-o scrisoare către un
prieten, că la data când a fost scrisă a provocat unor „înalte
ipokimene” iritare pe motiv că le demască isprăvile. Un personaj
de tot hazul, Tachi Lunătescu, la fel ca și acelea din seria
„năstrușnicei” Chirița, visează nimic altceva decât o grozăvie de
„revoluție”, bântuită de „comploturi” care de care mai înfricoșă-
toare. Sărmanul personaj simte că i se încrețește pielea de spaimă:
„Am avut un vis care m-a încrețit din talpă pân-în creștet […] O
revoluție! Un complot înfricoșat!” Sigur, de ce să ascund?, am venit
la Iașii în carnaval cu un interes real, curios să văd ce a născocit cu-
plul Victor Ioan Frunză și Adriana Grand, dar mai ales convins că
mă voi amuza. Îmi închipuiam că regizorul și scenografa au optat
pentru un spectacol lejer, cu mult umor, de supralicitare în extremis
a șarjei și parodicului, folosindu-se de un text scris în urmă cu
aproape un veac și jumătate ca de un pretext. Nu întotdeauna
însă socoteala de acasă se potrivește cu cea din târg. A fost de
ajuns să se consume câteva scene ca să-mi dau seama că efectul
ce-l are asupra publicului este unul devastator. Analogiile și
aluziile dădeau fiori, fiind de o transparență amețitoare. Cu greu
aș fi putut să mă gândesc că textul lui Alecsandri, abundând în
încurcături și situații hazoase, deci prin excelență comic,
primește dimensiunea unei veritabile tragi-comedii, cu incisi-
vități în subtext de pamflet politic caustic. O distribuție ad-
mirabilă, cu actori binecunoscuți publicului (Melania Ursu,
Miriam Cuibus, Lucia WandaToma, Bucur Stan, Ion Marian, Mar-
ius Bodochi, Octavian Lăluț, Petre Băcioiu și Călin Nemeș) se în-

trece pe sine, arată o complicitate și o vervă exemplare, joacă
drăcește și la propriu și la figurat, transformând fiecare replică în
punct ochit punct lovit. Pe măsură ce tensiunea crește, fiind
foarte aproape de a exploda, oficialitățile din preajma mea
devin din ce în ce mai agitate, stăpânindu-și cu greu furia. În loc
să se amuze de avalanșa de situații comice și hazul tonic al in-
terpreților, cum ar fi fost firesc, în mintea lor apăruse, probabi,
deja ideea de a interzice spectacolul. Din loja în care sunt simt
nevoia să-mi arunc din când în când ochii peste sală. Specta-
torii reacționează fără reținere. Câteodată se privesc unii pe alții
de parcă ar vrea să-și rostească ceva. E evident că trec totul prin
ei, că nu scapă nicio nuanță, semnificația niciunei replici, că sunt
năuciți de ceea ce văd și aud, că râsul i-a eliberat de orice frică.
Odată cu apropierea spectacolului de final atmosfera e din ce în
ce mai încărcată. Se crease o tensiune specială, incendiară de-a
dreptul, care îmi amintește de un eveniment la care am parti-
cipat în urmă cu peste trei decenii. În 24 ianuarie 1959, pe când
eram student în anul I, la Casa Universitarilor s-a sărbătorit pen-
tru prima dată oficial, în anii de după război, ziua Unirii Princi-
patelor Române. Sala Filarmonicii era arhiplină, mulți studenți
stăteau în picioare, alții chiar pe jos în foaier. Discursurile și mai
ales programul artistic (dansuri, cântece populare) stârniseră un
entuziasm care a depășit orice așteptări. Înainte de a părăsi sala,
întreaga suflare s-a dezlănțuit și cânta Hora Unirii. Așa că nici în
stradă nu s-a încetat să se danseze și cânte. Chiar și cântece in-
terzise (Deșteaptă-te române). Ne-am adunat în fața Universității,
am luat mai multe steaguri de pe fațada unor instituții, și, flu-
turându-le, ne-am îndreptat către Librăria„Cartea Rusă”, iar de
acolo către Teatrul Național. Treptat numărul nostru se triplase.
Valuri și valuri de tineri, și nu numai, ni se alăturau din toate

Destine, puţină istorie,
vechi amintiri, vieţi trăite
în teatru și pentru teatru

ion cocora
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părțile. Din câteva sute devenisem o mare de oameni. Ferestele
se deschideau și lumea aplauda și arunca asupra noastră flori.
Altele se întredeschideau și apoi brusc, văzându-se despre ce
este vorba, lăsau jaluzele să cadă. „Hai să dăm mână cu
mână/Cei cu inima română” sau „Deșteaptă-te, române, din
somnul cel de moarte,/În care te-adânciră barbarii de
tirani!/Acum ori niciodată croiește-ți altă soarte/La care să se-
nchine și cruzii tăi dușmani!”murmurau parcă și zidurile vechilor
clădiri și bătrânii copaci înghețați. Reîntorși în Piața Libertății, cu
o „colecție”de tricoloruri sporită, ne-am prins în jurul statuii lui
Matei Corvin într-o horă a unirii care părea că e interminabilă și
că nu va sfârși niciodată. Târziu în noapte însă, să fii fost ora
douăsprezece ori poate unu, milițienii și securiștii nu au întârziat
să-și facă simțită prezența, nu că ar fi lipsit vreo clipă dintre noi,
ci fiindcă au trecut fățiș și eficient la acțiune. Zvonul cum că pe
unii i-au arestat și dus cu volgile nu mai ocolea urechile. Totuși,
mă încăpățânam să nu-i dau crezare. Până când cineva mi-a pus
mâna pe umăr și mi-a ordonat„să o șterg dacă nu cumva doresc
să ajung în dubă”. Am fost prudent și m-am retras. Peste câteva
zile am aflat că aceia ce se dovediseră mai „avântați” în mani-
festările lor, cu deosebire câțiva studenți de la medicină, ar fi
fost exmatriculați și unii chiar băgați în închisoare. Dintre filologi,
un coleg de an venise la cursuri tuns la zero. Am înțeles că am
fost un norocos. M-am bucurat enorm că nu am rămas fără
podoaba capilară, fără să mă gândesc că aș fi putut avea parte
de un deznodământ mult mai rău, pe care o consideram un
semn distinct al imaginii mele de june poet. Mi-am adus aminte
cât am suferit în adolescență când, într-o singură săptămână,
am mers de cinci ori la frizer pentru a mi se îndepărta eticheta
de malagambist de pe creștet. În fine, cu aceeași stare emoțio-
nală cu care ieșisem odinioară din sala Casei Universitarilor (Ce
coincidență! Calul troian l-a constituit și în 24 ianuarie 1959 un
text de Vasile Alecsandri) ies și acum de la Iașii în carnaval. O
„scânteie”, indiferent cât de firavă ar fi fost ea, sunt convins că ar
fi fost de ajuns ca pe străzile orașului să continuie „carnavalul”.
Stau priponit lângă statuia lui Eminescu și privesc spectatorii
fără să mă dumiresc încotro să pornesc. Plec din fața Națion-
alului abia după ce a dispărut și ultimul dintre ei. În stația de au-
tobuz din Piața Mihai Viteazul realizez că nu așteaptă nimeni. În
rest, pustiu. Mă uit la ceas și nu-mi vine să cred că e trecut de
miezul nopții. Să ajung acasă am două alternative: să iau un
taximetru sau să pornesc pe jos. Deși distanța până în cartierul
Grigorescu, acolo unde locuiesc, nu e defel mică, iar frigul
primei nopții de decembrie e tăios, cu fulguiri rare, aleg varianta
din urmă.Traversez Parcul Central și de la Hotel Napoca îmi con-
tinui drumul pe malul Someșului. Am tot timpul să întorc pe
toate fețele spectacolul lui Frunză. Impactul cu el, desigur, a
atins cote extreme, fiind puternic acutizat de evenimentele
politice ale momentului petrecute în țările Europei de Est.

30 noiembrie 2010. A fost odată ca niciodată o fată pe nume
Stela Furcovici. Era pe vremea când, tânăr și mult împătimit de
teatru, alergam dintr-un oraș în altul, nu conta în ce capăt de
țară se afla, de la o premieră la alta. Atunci cum nu aș fi alergat
și la Turda, la o aruncare de băț de Cluj. Mai ales că micul teatru
din urbe, mic, mic, dar cât de ambițios, o, doamne, de vreme ce
Aureliu Manea imaginează pe șcena lui capodopere și scrie un
capitol de istorie a teatrului românesc modern. Am alergat și nu
în zadar. Căci aici, la un spectacol în premieră, atenția mi-a fost

reținută de o prezență scenică mlădie și suavă ca o trestie gân-
ditoare, mai mult o alcătuire muzicală decât una fizică, zănatică,
din călcâi până în creștet de o naturalețe cuceritoare, oricând
gata să se uimească de orice și să uimească pe oricine. O actriță
care m-a convins că e una specială. Avea un tremur enigmatic
în priviri, o fragilitate interioară ca o spaimă, o voce când mătă-
soasă, de o tandrețe duioasă, când hărșâită prematur de fumat
și alcool. Acestea toate dădeau bine misteriosului personaj in-
terpretat în seara aceea. Destul ca să mă întreb: cine e ne-
cunoscuta? Răspunsul nu a întârziat mult să rămână o taină.
Fiindcă, așa cum se obișnuia pe atunci, după lăsarea cortinei
și după ce interpreții și-au îndepărtat machiajul și schimbat
veșmintele, revenind la condiția de persoane civile, a urmat
tradiționala sărbatoare din holul teatrului, la care alături de ac-
tori erau și mulți spectatori, admiratori ai lor fideli, cum și invitați
de la Cluj, între care și doi-trei critici nelipsiți de la premiere. Re-
pede mi-am dat seama că actrița talentată și sensibilă de pe
șcenă a devenit sufletul petrecerii. Nu avea astâmpăr. Trecea de
la o masă la alta cu dezinvoltură, dând impresia că o cunoaște
toată lumea și cunoaște pe toată lumea. Nu era nici timidă și nici
fragilă precum am fost tentat să o închipui. Dimpotrivă, emana
energie, avea tupeu, feminitate, un mod particular, fără pre-
judecăți, de a fi boemă, o nebunie pe care o afișa cu nonșalanță,
provocator, întrucât nu se îndoia că-i dă gata pe cei din jur cu
ghidușiile și teribilismul ei. Ce să zic, ciudată fată care place, dar
și face totul ca să placă. În cele din urmă a inceput să mă intere-
seze și după un număr de pahare de vin între noi se înfiripase o
conversație care nu se mai termina. Aflasem că a fost studentă
la Institutul de artă teatrală până de curând, că a fost exmatric-
ulată, fiind în anul doi sau trei nu-mi mai aduc aminte exact, dar
nu că n-ar fi fost dăruită cu talent ca atâția alții, ci din prea mult
talent din care nu se dădea înapoi să stoarcă tot ce se poate
stoarce nu numai în exercițiile de la clasă, ci și în viața de fiecare
zi, arătând un gust exascerbat pentru năzdrăvănii. Oricum, după
noaptea aceea a mai rămas un pas până la o fulgerătoare
idilă. Sigur una în „chingi”, cu „vină” pentru ambele părți. Mă
vizita frecvent în redacție la revista Tribuna. Povesteam, era o
visătoare, o generoasă, îi duduia capul de proiecte și iluzii.
Neavând încotro, mă lăsam „corupt” de stăruințele ei și cobo-
ram împreună la o bere la Continental. Ce maraton! Nu se mai
lăsa urnită. E drept, nu-mi dădeam seama nici eu că timpul trece.
Punea în dialog atâta suflet, atâta pasiune, atâta fanatism, atâta
copilărie. De fapt, abia aniversase 23 de ani. O priveam și mă în-
trebam oare ce rol ar fi în măsură să o exprime și să-l exprime

Stela Furcovici în Ecaterina Teodoroiu
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deplin. Pe șcenaTeatrului dinTurda era distribuită în numeroase
spectacole, în personaje diverse, lucrând cu regizori diverși. Din
păcate, senzația era că nu se autodepășeste, deși talentul i se
vedea de fiecare dată. Juca firesc, cu ușurință, cu ceea ce avea de
la mama de acasă. Eu însă o doream mai profundă, cu o indi-
vidualitate mai pronunțată, cu o mai mare ardere, cu mai multă
tensiune. Sigur, toate astea nu depindeau doar de ea, ci și de re-
gizorii cu care lucra, de parteneri, de climat, de atâtea altele. Im-
portant e că triumful nu s-a lăsat așteptat la nesfârșit. Dacă nu a
venit în teatru a venit în filmul EcaterinaTeodoroiu (1978) unde
a strălucit. A biruit și a devenit peste noapte cineva. Prestația sa
a fost apreciată la superlativ. De la spectatori la critici, de la pri-
eteni la cârtitori. După Ecaterina Teodoroiu au urmat, la scurt in-
terval de timp, încă două lung metraje, Iancu Jianu, zapciul (1980)
și Iancu Jianu, haiducul (1981), care îi asigură un statut de veri-
tabilă vedetă. Îmi amintesc că am avut o discuție cu ea și i-am
spus că abia de acum începe greul. A zâmbit și nu se arăta că
înțelege ce spun. Am încercat să o conving că a fi vedetă nu e
defel o ipostază comodă, ci ridică probleme serioase celor ce
nu știu să-și gestioneze gloria. Ceea ce nu însemna că nu-i stă în
puteri să realizeze și alte performanțe artistice de anvergură. Dar
Stela Furcovici nu se dezice de sine. Nu se strunește pe cât ar fi
trebuit. Își joacă singură festă după festă. Trăiește năvalnic,
contra cronometru.Tentațiile și plăcerile nu o ocolesc, dar nici ea
nu le ocolește. Evident, un destin de artistă dramatic, comun cu
al unor numeroase nume sonore de aiurea. Nu le numesc deoa-
rece ele sunt bine cunoscute. În ce mă privește, odată cu sta-
bilirea mea în București, știrile primite despre ultimii ei ani de
viață erau din ce în ce mai rare și vagi. La unele le dădeam
crezare, la altele nu. Firește, refuzam să o accept altfel decât
tânără, năzdrăvană, cu temperament neliniștit, în fierbere per-
manentă. Însăși moartea, deși stupidă, i-a fost o întâmplare ca în
filme. Se putea altfel? Într-o seară, târziu, traversează o stradă
din orașul natal și taman în clipa aceea o mașină în goană îi
agață cu oglinda eșarfa ce o purta la gât. Să nu uităm că tot de
la o eșarfă i s-a tras moartea și celebrei Isadora Duncan. Nimeni
alta decât balerina americană pe care un flăcău rus, Serghei
Esenin, o nemurea în versurile sale: „Pe-o femeie oarecare,/Peste
patruzeci trecută,/O numea fetiţă scumpă/Şi spunea că-i dragă
lui”. Pentru mine numita Stela Furcovici a fost și a rămas o le-
gendă și nu o ființă reală. Real e un singur lucru acum: acela că,
oricât de incredibil ni se pare, astăzi, 30 noiembrie 2010, se îm-
plinesc zece ani de când lipsește dintre noi. Iar eu, iată-mă, sunt
în situația de a scrie cu durere: a fost odată ca niciodată o nălucă
de copilă, talentată și fermecătoare foarte.

5 noiembrie 2017. Alexa Visarion mă sună pentru a mă pre-
veni că voi fi căutat de actorul Dan Cogălniceanu, proaspăt
manager al Teatrului Dramatic „Sică Alexandrescu” din Brașov.
În ce scop ?, l-am întrebat oarecum surprins. Mi-a spus că voi fi
solicitat să fac parte, alături de el și Mircea Rusu, din juriul Festi-
valului de Dramaturgie Contemporană, eveniment teatral care
mi-a fost familiar ani la rând, de-a lungul cărora își consolidase
o tradiție glorioasă, deși în ultimul timp își cam pierduse din
faimă. Înțelegând că ezit să-i dau un răspuns ferm, că nu mă
ridic la cota lui de entuziasm, bunul meu prieten, regizorul
căruia i-am fost alături la toate spectacolele sale mari, nu se dă
bătut și apelează la patosul ce-l caracterizează cu convingerea
că va reuși să mă facă să accept. Chiar dacă argumentelor lui e
greu să le reziști, ele fiind totdeauna„beton”, nu m-am grăbit to-
tuși să spun da, ci i-am cerut răgaz să-mi consult agenda. Știam
că în perioada respectivă am promis că voi merge la Festivalul
deTeatru Clasic de la Arad , iar de aici neapărat va trebui să ajung
laTimișoara unde se va întâlni juriul, din care făceam parte, con-
cursului de dramaturgie românească pentru a decide ce piesă
din cele cinci nominalizate va fi distinsă cu premiu. Îi comunic
astea lui Alexa, dar el nu cedează, rămâne la fel de stăruitor. Mă
informează că ediția actuală a festivalului brașovean va fi inter-
națională și că își asumă încă din start schimbări radicale de
structură. Că noul manager al instituției e pus pe fapte mari, că
dorește să o revigoreze, stopând gâlcevile care ajunseseră deja
de notorietate. De altfel, eram și eu la curent cu o criză de or-
golii și ambițuri deșarte ce se perpetuează de mai multă vreme.
Fără să aibe însă la origini rațiuni de ordin estetic, aceasta era
mai degrabă un „joc” de interese, aparținând unui spirit de
gașcă păgubos. Mulți refuzau să vadă, valoric vorbind, că pro-
ducția spectacologică, în ciuda efortului unor critici, amici cu
unul, cu altul, de a o supraevalua, se află într-o eclipsă cu ade-
vărat îngrijorătoare. Pe de altă parte, propunerea lui Alexa Vis-
arion, categoric de natură să-mi trezească vechi amintiri, nu am
putut să o tratez, atât teatral, cât și sentimental, decât cu o oare-
care emoție și implicare afectivă. În primul rând pentru că în-
ceputul carierei mele de critic teatral, mijlocit de revista„Tribuna”
din Cluj, nu e străin de urbea de sub Tâmpa. Una dintre primele
cronici pe care le-am scris , în stagiunea 1970-1971, a fost la
Conu Leonida față cu reacțiunea și O noapte furtunoasă, amân-
două în regia lui Sică Alexandrescu. O„lectură fidelă”a lui Cara-
giale, „garnisită” cu umor copios, în care spiritul și universul
dramaturgului au fost reconstituite cu artă de un maestru arti-
zan cu experiență în opera autorului Scrisorii pierdute. Astfel că
vreme de vreo două decenii, perioadă în care Teatrul Dramatic
din Brașov s-a impus ca un reper de vârf în viața teatrală româ-
nească de până în 1990, nu am pierdut niciuna din premierele
sale importante, devenindu-le un comentator statornic. Am
legat aici prietenii cu artiști de prim-plan, am fost bucuros să fiu
martor la evoluția lor. Păstrez în memorie discuțiile cu direc-
torul Eugen Mercus, pe atunci directorului de teatru nu i se zicea
manager, totdeauna sincere și responsabile fie că obiectul lor
erau repertoriul, comisiile de vizionare, aberațiile cenzorilor sau
confruntările înfierbântate din jurii, cum au fost și acelea ce au
dus la o polemică de pomină cu autoritarul Valentin Silvestru,
drag și apropiat mie, dar care nici în ruptul capului nu suporta
să fie contrazis. O dată de răscruce pentru instituția brașoveană
o reprezintă venirea tânărului regizor Mircea Marin.Mircea Andreescu în Angajare de clovn
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Spectacolele sale și-au demonstrat constant competitivi-
tatea la nivel național. Mă gândesc la Maria și copii ei de Osvaldo
Dragun, o mostră de transpunere în limbaj teatral a unei drame
de un puternic realism social și politic convertit într-un fel de
„real maravilloso”, la Mormântul călărețului avar de D. R. Popescu,
text crud și terifiant, ficțiune și document deopotrivă, la
O scrisoare pierdută, într-o viziune pe cât de originală pe atât de
inflamantă în epocă, la Aniversarea de Harold Pinter sau la
Insula lui Gellu Naum interzisă la avanpremieră.

O, și actorii, actorii... Lor li se cuvine o plecăciune, fie că sunt,
fie că nu mai sunt. Nume ca Geta Grapă, Virginia Itta Marcu,

Mircea Andreescu, Maia Indrieș, Costache Babii, Dan Săndu-
lescu, Paula Ionescu, Andrei Râlea, Nina Zăinescu, Paul Lavric,
Nae Cristoroveanu, Mihai Balaș Jurjucă, Ioan Georgescu, Coca
Bloos, Victoria Cociaș, Viorica Geantă Cheblea, Jon Jugureanu,
Luminița Blănaru, Maria Rucsandra Dobre, Radu Negoescu, Dan
Dobre și încă mulți, mulți, dacă e să zăbovesc cu privirea către
trecut, au arătat pe șcenă cu fiecare personaj un profesionalism
exemplar, iar unii dintre ei și mare har. Fără voia mea, așadar,
m-am trezit deodată burdușit cu viață trăită în teatru și pentru
teatru. Încât atunci când m-a sunat domnul Dan Cogălniceanu
răspunsul meu a fost afirmativ.

10 noiembrie, Karamazovii, adaptare
după F.M.Dostoievski de HORIA LOVI-
NESCU și Dan Micu devine un spectacol,
în concordanță cu materia dramatică
pusă în pagini de roman de fabulosul ro-
mancier rus, care implică destine și con-
fruntări abisale. Într-un decor preocupat
să faciliteaze succesiunea cinematogra-
fică a scenelor, secvențială, cu dese schim-
bării ale locului acțiunii. Peter Kosir
(scenografie) și Nona Ciobanu (regie) nu
preferă, așadar, echivalențe ambientale,
care să asigure dramei atmosferă și tensi-
unea pe care o emană celebrul roman, ci
optează pentru o stare conflictuală sus-
ținută de o încărcătură psihologică ex-
plozivă, ilustrată de acumulările interi-
oare ale personajelor.

De reținut: Mihai Râlea, Cristian
Iacob, regia Nonei Ciobanu, dar mai ales
scenografia lui Peter Kosir și Nonei
Ciobanu, ingenioasă, funcțională, face
toți banii!

11 noiembrie. În ochii tăi fermecă-
tori, spectacol foarte plăcut, cu accent pe
aducerea în prim-plan a unei opere lite-
rare de valoare, cu un salutabil spirit
românesc, nu însă demonstrativ, „deși
cântecele de epocă sunt creatoare de
atmosferă chiar dacă nu totdeauna devin
personaj. De luat în calcul Petru Ha-
dârcă, Sivia Luca, cei doi ofițeri, Raga-
iac Alexandru, Leancă Iliad!

Eventual cel mai bun spectacol, dar
poate cel mai aproape de adevăr ar fi
premiul special al juriului cu precizarea
pentru ce !!!

12 noiembrie. Crăciun la palat, spec-
tacol fără strălucire, în ciuda faptului că
în distribuție sunt prezenți actori de va-
loare unanim recunoscută: Marian Râlea,
Claudiu Bleonț sau Cristi Iacob. Acțiunea
a căpătat ritm odată cu apariția Iuliei

Lazăr, o prezență notabilă. Regia Chris
Simion-Mercurian, puerilă, ilustrativă, de
suprafață, fără nimic care să surprindă!

13 noiembrie. Băiatul din Brooklin,
spectacol bine articulat, cu o regie profe-
sionistă, adecvată la situații, cu personaje
bine susținute, în special am reținut pe
Tudor Aaron Istodor și Andrei Finți. Pe
cel din urmă l-aș fi văzut un candidat ex-
celent la un rol secundar, dar un aseme-
nea premiu nu există. De avut în vedere
scenografia lui VladimirTurturică, dar si
pe Cristi Juncu, dar și spectacolul!

14 noiembrie. După Violoncelul și
Trei monologuri din Teatrul descom-
pus de Matei Vișniec. Spectacol admi-
rabil, rafinat, fin și spiritual lucrat. Concu-
rează la Premiul pentru cel mai bun
spectacol, dar și la Premiul de regie.

15 noiembrie. Ușa de Szabo Magda.
O piesă cu un profund conținut uman. Al-
ternează scene de realism dens, evitând
în mare măsură căderea în melodram. În
spectacol acțiunea se prelungește ilus-
trativ, dar uneori și cu haz, în scene de

pantomimă. Acestea îi asigură ritm,
coerență, dar și trecere firească de la o
secvență la alta. Din acest spectacol ceea
ce am reținut înainte de orice, este
prestația actriței Klari Varga de excepție,
care alternează tragicul cu umorul, rol de
forță, gândit și simțit nuanțat, în registre
diverse. Nu a fost rea nici scriitoarea in-
terpretată de Ana Kubik,

16 noiembrie. Prins în plasă de Ray
Cooney e comedie bogată în haz și răs-
turnări de planuri de un comic generos.
Lectura lui Cristian, regizorul, e lejeră, lasă
liberi actori să se dezlănțuie. Publicul ac-
ționează ca atare. O glumă cu acțiune
bine condusă, inteligent și meseriaș
ținută în frâu de dramaturg.

17 noiembrie. Trei generații de
Lucia Demetrius. Un text rezolvat scenic
cu mijloace convenționale. De teatru de
altă dată. Cumva si textul tot într-acolo
bate!!! Cu interpretări actoricești profe-
sioniste. Previzibile însă ca și spectacolul.
O detașare și o apariție ceva mai com-
plexă datorăm Crinei Mureșan.

Teatrul Mic, Karamazovii

În ochii tăi fermecători, spectacol distins cu premiul pentru cel mai bun spectacol,
Brasov, noiembrie, 2017
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S
criitor prolific, complex și tenace, romanciera de prim
rang, doamna Lucia Verona este mai întâi de toate...
dramaturg. Deși afirmă că n-a condus în viața ei decât
autoturismul, scriitoarea conduce foarte bine intriga în

toate lucrările sale, dramatice sau epice, și mai recent și pe cele ad-
ministrative, în calitate de fondatoare a mult așteptatului teatru al
dramaturgilor români. Este jucată rar de teatrele care încropesc re-
pertoriile cu tot felul de experimente și piese ale celor care vin din
urmă, cu o grabă ușor de înțeles. (Din fericire, Teatrul de Comedie,
și Andrei Șerban au ales traducerea Luciei Verona a piesei Mult zgo-
mot pentru nimic, realizând regia unui spectacol realmente me-
morabil).

Acum un deceniu, Piesa Călătoarea și Shakespeare a făcut
obiectul unui incitant spectacol lectură la Clubul dramaturgilor al
Uniunii Scriitorilor, spectacol auditiv de care ne amintim cu plă-
cere. Au fost discuții, observații. Structura piesei ieșea din tiparele
obișnuitului. Dar una e lectura la masă și alta e lectura scenică,
unde regia, scenografia și tot arsenalul tehnicii moderne scot, sau
nu, la suprafață, teatralitatea unei lucrări neconformiste.

Cine este Călătoarea? Autoarea însăși. Wiliam Shakespeare
este obsesia ei tutelară, un ghid spiritual. Acțiunea se rostogolește
cu serpentin care impun o mare atenție neexistând o poveste
cursivă, ci discursivă, uneori alambicată, de tip caleidoscopic și, am
spune, muzeal. Odată cu cei doi eroi si noi străbatem țări, muzee,
teatre, filozofii, mici aventuri, pățanii, din lumea actorilor unui tea-
tru în teatru (modelul shakesperian) condus de un director (inte-
rimar) de care s-a izbit și Shakespeare la Teatrul Globe înainte de
a deveni el unul dintre manageri. Scriitura este pedantă, realistă,
comică, cu suprapuneri de planuri, cu intersecții, inserții ale unor
fapte curente din culisele teatrului.

Impresia este de montură barocă, deloc simplu de articulat
scenic. Multe momente de haz în lumea ludicului profesionist.

O regizoare foarte tânără, Ruxandra Bălașu (pe care am admi-
rat-o într-un recital Tudor Mușatescu) se încumetă să dea piept cu
provocările deloc ușoare ale textului și izbutește să se descurce
bine prin hățișul de mesaje, semnale, întâmplări, vesele și triste.
Câteva momente îi ies excepețional. Este vorba de casting, de că-
ruța cu paiațe, de mormanele de cadavre colecționate parcă din

Voluptatea ludicului
și plăcerea de a juca

DINU GRIGORESCU
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abatorul shakespearian. Aici începe și parodia și se tremină filozo-
fia. Un autor trebuie acceptat cu stilul său, cu propunerea sa, la fel
și regia, dacă totul are sens și finalitate. Scenografia (și ea barocă)
a maestrului Daniel Divrician are în centru faimosul mijloc de
transport care aduce și la Elsinor cu trupa actorilor ambulanți pen-
tru a-i oferi lui Hamlet proba asasinatului mârșav al unchiului său
asupra tatălului prințului. Publicul savurează multe momente ale
acestui spectacol deloc facil. Parodia la reclame, crizele de isterie
regizorală, disperările actorilor, dar și entuziasmul juvenil.

Călătoria se revarsă nestăvilită 90 de minute într-o sarabandă
de popasuri, răscolind culisele teatrului contemporan, locul unde
se nasc visele, se trăiesc și coșmarurile, se organizează castinguri
cruciale pentru destin, și unde se pregătesc premiere, se clădesc
speranțele și se spulberă așteptările; se moare, se învie, se râde, se
plânge...

Călătoarea, Monica Davidescu, una din marile interprete ale
epocii teatrale actuale, etalează un farmec aparte, inconfunda-
bil: distincție, rostire impecabilă, eleganță, este mereu dezinvoltă,
rafinată, inteligentă, dar mai ales curioasă. Rolul dificil datorită
structurii dramatice e traversat credibil și sensibil. William Shakes-
peare e Marius Bodochi. Actorul e monumental, sobru, cară în
spate o povară uriașă: opera marelui demiurg... Celebrul monolo-
gul A fi sau a nu fi stă bine mersi chiar lângă replicile lui Pristanda
(geniile coexistă decent). În monoloage transpare și teatrul ab-
surdului după Samuel Beckett, nu lipsește decât Cântăreața cheală
(poate e dusă la coafor). Ambii actori asigură esafodajul intelec-
tual al comediei, din care nu lipsesc numeroase episoade de se-
rial, de cabaret, al intruziunii în lumea concretă a teatrului
contemporan

În rest, tineri actori talentați, superbi: Pavel Bârsan e directorul
cabotin, versatil, nefast. Actorul traversează multe stări sufletești

tragicomice, expresive, conturând cu un mic portet al unui mic
dictator teatral. Destituirea lui e un déja vu. Și Dana Voicu, ener-
gică și puternică, își compune impecabil rolul regizoarei plină de
hachițe creează câteva momente memorabile și culege cuveni-
tele aplauze. Ceilalți interpreți din figurație, care comun grupul,
Alexandru Făiniși, Claudia Dionise, Alexandra Gabriela Niță, Ale-
xandru Mandu, Andrei Cristea, Mihai Bolea, Ionuț Terteci, contri-
buie fiecare la cursivitatea spectacolului, susțin epicul scurt și
hilaritatea comică, ritmul trepidant. Coloana sonoră (selecția apar-
ține regizoarei) punctează inspirat, iar proiecțiile video ale Ștefa-
niei Maftei prezintă spectatorilor imagini familiare din călătorii
reale ale turiștilor de pretutindeni.

Reținem finalmente voluptatea ludică, și plăcerea de a juca
încă un text original din dramaturgia contemporană, la TDR.
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În 14 octombrie 1670 a fost repre-
zentată pentru prima dată comedia-
balet Burghezul gentilom , în fața curții
regelui Louis XIV, la castelul Chambord ,
de către trupa lui Molière (care a con-
ceput textul pornind de la un scandal
provocat de un ambasador turc; apro-
piat regelui, autorul scrie piesa ca să
ridiculizeze turcii). Muzica a fost com-
pusă de Jean-Baptiste Lully. Spectacolul
s-a ținut la etajul întâi. Pe atunci Im-
periul Otoman era subiect la modă – a
se vedea acele „turqueries” pitorești –
dar Molière își bate joc și de burghezii
bogați, care vor să imite comportamen-
tul nobililor. M. Jourdain își comandă o
haină nouă, învață dansul, filosofia,
mânuirea armelor, apoi face curte unei
marchize văduve, spre stupoarea soției,
ce asistă neputincioasă la aberațiile ridi-
cole ale soțului. Jourdain se opune căsă-
toriei fiicei sale Lucile cu Cléonte, pe
motiv că acesta nu e gentilom. Finalul e
o ceremonie burlescă, încununată de
acel proverbial„mamamouchi”.

La 350 de ani de la premiera abso-
lută, piesa poate fi ancorată în actuali-
tate cu ușurință, fiindcă incultura, im-
postura, diletantismul, plus fascinația
averii și a imitației sterile fac casă bună
cu mulți contemporani. Astfel că regi-
zorul Mihai Măniuțiu n-a ezitat să reali-
zeze o nouă punere în scenă la Teatrul
Maghiar de Stat Cluj, distribuindu-l pe
volubilul Bács Mikl�s în rolul principal.
Nu putea să se rezume la o regie clasică,
sterilă, de aceea, respectând textul, re-
gizorul aduce pe scenă culori de Broad-
way, ritmuri noi, mai ales că Andrea
Gavriliu semnează o coregrafie ca un
„balet verbal”, perfect integrat acțiu-
nilor. Adrian

Damian (decorul) ține cont de con-
cepția domnului Jourdain despre high
life, vizualizându-i dorințele, inspirân-
du-se din multiplele reclame, mai ales
cele din teleshopping. E un spectacol al
Mamamușirii, al consumerismului, unde
aculturalul triumfă. Da, exact, „alte
măști, aceeași piesă” – nimic nou sub
soare. Uneori ai senzația de videoclipuri,

iar sincronizarea actorilor uimește. Apa-
rate sportive, profesori, amantă, revelații
ridicole, intrări și ieșiri în mișcări tumul-
tuoase – un arsenal modern, împrospă-
tat, pentru ideile perene ale lui Molière.
Mihai Dobre a compus muzica, pentru
a completa tabloul piesei. „Am apăsat
butonul PLAY și mi-am imaginat cam ce
muzică mi-aș dori eu să aud într-o co-
medie clasică de secol 17 adaptat în
mileniul nostru”(din caietul de sală).

Excelent Bács Miklós în rolul lui Jour-
dain: exacerbare studiată a parveni-
tismului histrionic, omniprezent, febril.
În finalul piesei asistăm la un citat cele-
bru din Dictatorul chaplinian. Contorsi-
unile lui Jourdain pe lângă mingea-glob
sugerează apariția in nuce a unui dicta-
tor subjugat de mania grandorii. Foarte
buni sunt actorii Bodolai Balász și Váta
Loránd, în ipostaze burlești de farseuri

plauzibili. Toate personajele conlucrea-
ză, într-un carusel dinamic, sudat, co-
lorat.

De ce, oare, există spectatori refrac-
tari modernizărilor, atunci când fondul
ideatic rămâne inalterabil? Spectacolul
lui Mihai Măniuțiu vădește talent, ima-
ginație, respect pentru operă, fiind em-
patic, atașant, refractar muzeificărilor
absurde.

Actualitatea lui Molière
alExandru Jurcan

���

Foto: situl Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, www.huntheater.ro
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O
călătorie e formatoare de spirite, se zice, mai
ales dacă e prilej de aventuri. În ceea ce privește
turneul în Canada al Teatrului Dramaturgilor
Români, atât organizatorii canadieni din asocia-

ția Rocade, ospitalieri și experimentați, cât și teatrul prin ce
ne-am străduit să facem, au eliminat aventura propriu-zisă.
Au rămas palpitante doar noutatea impresiilor, pentru mine
fiind și prima întâlnire cu țara arțarilor, și contactul artistic cu
un public nou.

Montreal ne-a primit cu o vreme bună, o căldură umedă
care scotea noaptea localnicii pe străzile orașului. Și cu o
freneze constructivă, multe șosele de centură fiind în refacere
simultană, fapt ce ducea la ambuteiaje serioase. Partenerii
noștri canadieni ne-au întâmpinat cu multă prietenie, atât
Simona Hodoș cât și Daniel Bucur, vechi oameni de teatru
plecați din România, fiind cunoștințe vechi pe care le-am
regăsit cu bucurie după aproape 20 de ani. Ei animă o
asociație culturală care își propune să aducă mai ales
comunității românești din Canada cultura română de azi.

Orașul în sine e plăcut, partea veche fiind romantică și
foarte europeană, cea nouă americanizată de zgârie-nori și
reclame video de mari dimensiuni. Am avut puțin timp de
plimbare și de familiarizare cu istoria nescrisă a orașului, prin
clădiri și monumente. Dar actorii erau în sală repetând și mai
ales concepînd un decor care să suplinească prin sugestii și
soluții cât mai ingenioase decorul rămas peste ocean. Au

reușit foarte bine. Paul Chiribuță (și regizor al spectacolului),
Gavril Pătru și Catinca Nistor au fost nu numai într-o formă
excelentă, în ciuda drumului lung și a diferențelor de fus orar,
ci și colegi minunați de călătorie. Noi, Dumitru Bălășoiu și cu
mine, ca manageri am făcut tot posibilul să-i ajutăm, dar
partea grea le-a revenit.

Primul spectacol cu „Hoțul perfect” de Dan Tărchilă și
„Puterea dragostei”de Ion Băieșu s-a jucat la Theatre Antrepot
din Montreal, la marginea orașului, lângă un lac foarte frumos.
Sala mare, peste 300 de locuri din care vreo 250 ocupate, cu
scenă mare, mai ales adâncă diferea cu totul de cea de la
sediu. Actorii au reușit improvizații de mișcare reușite și mai
ales au adâncit relația umană a personajelor. Au stârnit
hohote de râs. La final, publicul i-a aplaudat și ovaționat în
picioare minute în șir. Spectacolul s-a jucat în limba română
iar spectactorii au fost în mare proporție români la origine sau
parteneri ai românilor care știau limba. Dintre canadieni am
remarcat prezența criticilor de teatru, invitați de Simona
Hodoș, între care Michel Vais, venit anume de la o distanță
considerabilă.

Succesul reprezentației m-a încurajat pentru conferința
mea despre teatrul românesc contemporan, ținută în limba
franceză și primită generos de public. Au urmat întrebări ale
publicului, unii mi-au mărturisit că nu mai știau multe despre
teatrul nostru, pe care îl îndrăgeau. Alții că au ocazia unor
călătorii la 1-2 ani în România și neapărat caută să vadă măcar

Teatru cu sirop de arţar
HORIA GÂRBEA
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câteva spectacole în țara natală. Desigur, am prezentat și
activitatea Teatrului Dramaturgilor Români care abia împlinea
un an de la prima reprezentație.

Cu o zi înaintea spectacolului nostru, am fost invitat de
Simona Hodoș la Theatre du Monde, la o întâlnire cu
directoarea sa doamna Lorraine Pintal. Un schimb de păreri
foarte interesant și cu premisele unei colaborări artistice
viitoare. Theatre du Monde este unul dintre cele mai
importante din America de Nord, având oarecum funcția,
inexistentă acolo, de teatru național al Canadei. Am văzut
repertoriul viitoarei stagiuni care cuprinde Shakespeare și
Racine, dar și Eric-Emmanuel Schmitt într-o sală foarte mare,
în total doar șapte spectacole. După întâlnirea cu directoarea
teatrului am putut vedea un spectacol excelent cu piesa lui
Eugen Ionescu, Scaunele, actorii au fost impecabili, cu dicție
și ținută de Comedia Franceză, regia rafinată iar decorul
excelent, compus din zeci de scaune roșii, plasate pe niște
practicabile retracabile, cu spatele la sală, și apărând în toată
mulțimea lor abia la final.

Experiența Montreal a fost reușită și am pornit optimiști
spre Toronto. Călătoria la Toronto a început cu o „atracție
turistică”, aterizarea pe aeroportul Toronto City, pe o insulă a
lacului Ontario. Avionul planează deasupra apei, gata s-o
atingă, și, îndată ce a depășit malul, roțile lovesc pista. Apoi se
face trecerea din insulă spre oraș printr-un tunel, cu un mic
tren. Mai demult traversarea se făcea cu o ambarcațiune.

Toronto, amintind de Shanghai prin mulțimea clădirilor
înalte pe o suprafață mică, e un oraș extrem de verde spre
margini iar imensitatea lacului îi influențează clima și calitatea
aerului. Noaptea, în centrul orașului, e lumină efectiv ca ziua
iar reclamele, pe panouri video de dimensiunile unui bloc de
zece etaje amețesc privitorul. Peisajul e dominat de CN Tower,
decenii la rând cea mai înaltă clădire din lume.

Și la Toronto, spectacolul cu cele două piese a fost un
succes, aplauzele și ovațiile n-au lipsit. Condițiile au fost mai
apropiate de cele de la sediu, deși sala era mai mare, nu avea
scenă și publicul a fost foarte aproape. Actorii au putut
interacționa cu spectatorii ceea ce i-a emoționat pe aceștia. Și
comunitatea românească din Toronto ne-a primit cu căldură
și simpatie.

În ultima zi a turneului canadian, gazdele ne-au oferit o
surpriză plăcută, o călătorie la Niagara Falls. Am putut admira
nu doar minunea naturală a cascadei, un spectacol uluitor, ci
și peisajul creat de oameni în jurul acestei atracții, valorifica-
rea ei prin construcții senzaționale și accesorii de tot felul, în
primul rând portul cu vaporașe care făceau turul bazinului
cascadei, un luna-park uriaș în apropiere, de gust discutabil.
Dar de o rentabilitate deasupra oricăror îndoieli.

De-a lungul drumului de la Toronto la Niagara, pe o
autostradă cu trei benzi sufocată de mașini, am trecut pe
lângă numeroase podgorii, încercări eroice ale canadienilor
de a avea vin propriu. Rezultatele nu sunt rele, chiar dacă nu
pot concura zona mediteraneeană din motive evidente. Sunt
totuși o dovadă de tenecitate și ambiție ale unor oameni
hotărâți care luptă cu un climat dificil.

După câteva zile obositoare dar având gustul plăcut al
succesului și unei experiențe împlinite am revenit în mica
Europă cu amintiri dintre cele mai plăcute.
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I
niţiat de Uniunea Scriitorilor din
România şi organizat de Filiala
Cluj a USR, Festivalul Naţional de
Literatură – FestLit Cluj – ajuns la

cea de a 5-a ediţie, a reunit în inima Tran-
silvaniei reprezentanţi ai celor 20 de fi-
liale ale Uniunii Scriitorilor, Clujul de-
venind, pentru trei zile, o veritabilă capi-
tală a scrisului românesc. Anul acesta
Festivalul, coordonat de criticul literar
Irina Petraș, președinta Filialei Cluj a Uni-
unii Scriitorilor din România, a fost dedi-
cat Centenarului Marii Uniri, celor 110 ani
de la înfiinţarea Societăţii Scriitorilor
Români şi semicentenarului Echinox.

În prima zi, sâmbătă, 2 iunie, Audi-
torium Maximum UBB a găzduit de-
schiderea festivalului. La ceremonie au

luat cuvântul Irina Petraș, președinte
USR Cluj, Emil Boc, primarul municipiu-
lui Cluj-Napoca, Ioan Bolovan, prorector
al UBB și sociologul Vasile Sebastian
Dâncu. Primarul Clujului a subliniat
„meritul uriaș al talentelor creative din
Cluj-Napoca pentru consacrarea națion-
ală şi internațională a profilului cultural
și inovator al orașului”.

La Gala Poeziei Române Contempo-
rane au luat parte scriitorii Horia Băde-
scu, Leo Butnaru, Gabriel Chifu, Grigore
Chiper, Ion Cocora, Adi Cristi, Ion Cristo-
for, Vasile Dan, Nichita Danilov, Ioana Di-
aconescu, Mircea Dinescu, Gellu Dorian,
Dinu Flămând, Adrian Alui Gheorghe,
Vasile Igna, Ioan Moldovan, Vlad Mol-
dovan, Ion Mureşan, Aurel Pantea, Ioan

Pintea, Ioan Es. Pop, Ion Pop, Adrian
Popescu, Nicolae Prelipceanu, Cassian
M. Spiridon, Liviu Ioan Stoiciu, Lucian
Vasiliu. O adevărată oglindă a poeziei
actuale auzită prin vocea autorilor într-
un recital ce va rămâne întipărit în
mintea spectatorilor pentru mult timp.
Discuțiile au fost moderate de Răzvan
Voncu. În acest cadru a avut loc specta-
colul închinat lui Lucian Blaga„Domniţa
nebănuitelor trepte”, susținut de Elena
Ivanca şi Mihai Florian Niţu, actori ai
Teatrului Naţional Cluj-Napoca, după un
text de Constantin Cubleşan.

A doua zi, duminică 3 iunie, la sediul
Filialei, a avut loc simpozionul„Istorie şi
literatură” dedicat Centenarului Unirii.
Au conferenţiat Dan Cristea, Daniel

FestLit Cluj sub semnul
Centenarului Marii Uniri

MEnuţ MaxiMinian
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Cristea-Enache, Adrian Lesenciuc, An-
gelo Mitchievici, Vasile Spiridon, Răzvan
Voncu. În centru au fost momentele
cheie ale istoriei care au influenţat lite-
ratura, inclusiv cel al unirii tuturor ro-
mânilor sub acelaşi tricolor.

La Galeriile revistei Steaua s-a des-
fășurat vernisajul expoziţiei de desene a
Laurei Poantă dedicată aniversării a 110
ani de la înfiinţarea Societăţii Scriitorilor
Români. Scriitorii prezenţi au avut sur-
priza să se descopere sub “creionul”
artistei, care nu se află la prima expoziţie
dedicată scriitorilor, fiind de altfel, prin
lucrările ei, colaboratoare la proiectele
editoriale ale USR Cluj. Doar domni zu-
grăviţi deocamdată. “Personaje, imag-
inare sau nu, am desenat de când mă
ştiu, linia fiind cea care m-a condus, încă
din clasele primare, spre Liceul de Arte
Plastice (am terminat secţia de Grafică).
Încă din vremea vacanţelor de vară la
Casa Scriitorilor de la Neptun, îmi plăcea
să fac crochiuri ale celor din jur – mai
păstrez de atunci câteva schiţe cu scri-
itori pe plajă. Prin iarnă, cu gândul la ex-
poziţia FestLit 2018, după primele
încercări timide – „cine e ăsta?!” –,
creionul a prins curaj şi din ce în ce mai
bine şi mai rapid se năşteau unul după
altul zeci de portrete/schiţe/semicarica-
turi, cele care alcătuiesc acum această
expoziţie. Le-am dăruit cu plăcere tu-
turor celor care s-au recunoscut şi au
dorit să aibă desenul. Este un prim capi-
tol. Expoziţia e dedicată aniversării a 110
ani de la înfiinţarea Societăţii Scriitorilor
Români, com- pusă, în 1908, exclusiv
din… domni. Vor urma, fără îndoială,
doamnele, dar şi alte personaje intere-
sante din viaţa li-terară” spune Laura
Poantă pe festlitcj. wordpress.com.

Parada nominalizaţilor a fost urmată
de Festivitatea de acordare a Marelui
Premiu FestLit, la Hotel Victoria. Juriul
(Irina Petraş, preşedinte, Dan Cristea,
Daniel Cristea-Enache, Angelo Mitchie-
vici, Vasile Spiridon, membri) a luat în
discuţie lista cărţilor nominalizate pen-
tru Marele Premiu, stabilită de către Fi-
lialele USR. În ordine alfabetică, acestea
sunt: Lăcrămioara Berechet, Supravie-
ţuirile sacrului. scenarii posibile în lite-
ratura lui Mircea Eliade (Editura Institu-
tul European, Iași, 2017); Val Butnaru, Ul-
timul profet adevărat, Editura Prut In-
ternational, 2018; Vasile Dan, Focul rece
şi alte poesii, Ed. Cartea Românească,

2018; Dumitru Augustin Doman, Zba-
teri facile, strădanii futile, Ed. Biblio-
theca, 2017; Gellu Dorian, Calea de
urmat, Ed. Cartea Românească, 2017;
Ion Dumbravă, Când cel care scrie este
cel despre care se scrie, poeme, Editura
Ardealul, Târgu-Mureş, 2017.; Adrian
Lesenciuc, Cimitirul eroilor, Ed. Libris Ed-
itorial, Braşov, 2017; Ion Munteanu, O
mie si una de femei. Amintirile unui he-
donist, Eikon, 2017; Dan Perşa, Dincolo,
Editura Meditative Arts, Bucureşti, 2018;
Mircea Popa, Avanposturi ale Marii
Uniri, Ed. Şcoala Ardeleană, Cluj-Napo-
ca, 2017; Dan Stanca, Detonarea, Edi-
tura Polirom, Iaşi, 2018; Liviu Ioan
Stoiciu, Efecte 2.0, Editura Tracus Arte,
Bucureşti, 2017; Alex Ştefănescu, Emi-
nescu, poem cu poem, La o nouă lec-
tură, Editura ALLFA, Bucureşti, 2017.;

Virgil Todeasă, Omul presupus, Editura
Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017;
Alexandru Uiuiu, Iustin, Editura Char-
mides, Bistriţa, 2017; Cornel Ungureanu,
Mitteleuropa periferiilor, Ediţia a doua,
revăzută şi adăugită, Brumar, 2018;
George Volceanov, Margaret Atwood,
Pui de cotoroanţă, traducere, Editura
Humanitas fiction, Raftul Denisei, 2017.

În urma dezbaterilor, s-au detaşat,
cu egalitate de puncte, două cărţi.
Aşadar, laureaţii Marelui Premiu FestLit
Cluj 2018, ex aequo, sunt Lăcrămioara
Berechet şi Liviu Ioan Stoiciu. Laureaţii
Marelui Premiu la ediţiile precedente:
Gabriel Chifu (2014), Corin Braga (2015),
Ana Blandiana (2016), Niculae Gheran
(2017). Laureatul Premiului special al
primei ediţii: Ştefan Borbély.

„Avem o atmosferă literară, așa cum
ar trebui să regăsim peste tot în Româ-
nia culturală. Ar trebui să exportăm și la
București această atmosferă atât de fru-
moasă literară, culturală și axiologică pe
care o regăsim la Cluj, la FestLit”, spune
Daniel Cristea-Enache. „Sunt absolut
copleșit. Juriul este absolut fabulos. Să
fii premiat mi se pare incredibil pentru
că am avut niște experiențe de curând
și nu știu ce să mai zic. Trebuie să aduc
un omagiu unei doamnei care este zâna
mea bună. Doamna Irina Petraș îmi
acordă un al doilea premiu”, a declarat
cîştigătorul Liviu Ioan Stoiciu. La rândul
ei, Lăcrămioara Berechet a mulţumit ju-
riului şi tuturor celor ce au avut în-
credere în drumul ei literar.

Desantul scriitoricesc de luni, 4 iunie,
a adus în faţa elevilor şi studenţilor din
Cluj, pe scriitorii: Dan Cristea, Daniel
Cristea-Enache, Adrian Lesenciuc, An-
gelo Mitchievici, Vasile Spiridon, Răzvan
Voncu, Horia Bădescu, Leo Butnaru,
Gabriel Chifu, Vasile Dan, Nichita Da-
nilov, Ioana Diaconescu, Mircea Dines-
cu, Gellu Dorian, Ion Mureşan, Andrea
H. Hedeş, Andrei Moldovan, Hanna
Bota, Olimpiu Nuşfelean ş.a. Întâlnirile
au avut loc la Colegiul Studenţesc de
Performanţă Academică, la Departa-
mentul de Jurnalism al UBB, Colegiile/
Liceele G. Bariţiu, N. Bălcescu, Lucian
Blaga, G. Coşbuc, M. Eminescu, Romulus
Ladea, Gh. Lazăr, Tiberiu Popoviciu, Emil
Racoviţă, Gh. Şincai, la Seminarul Teo-
logic Ortodox, precum şi la Biblioteca
Judeţeană „Octavian Goga”. La Liceul
„Nicolae Bălcescu” Răzvan Voncu,
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redactor al revistei „România literară”, a
vorbit despre condiţia scriitorului, de-
spre apropierea tinerilor de lectură, de-
spre rolul important pe care îl au limbile
străine în lărgirea orizontului cultural. La
Colegiul „George Bariţiu” a recitat Liviu
Ioan Stoiciu, premiantul acestei ediţii, la
Colegiul„Gheorghe Şincai”, Ioan ES. Pop
şi Ion Mureşan,Mircea Dinescu la la
Colegiul de Performanță Academică. La
Seminarul Teologic Ortodox, oaspeţii au
fost Horia Bădescu ( care le-a mărturisit
elevilor că a face să se audă vocea poe-
tului înseamnă a face să se audă vocea
sufletului…Aventura poeziei este aven-
tura sufletului omenesc, iar poezia este
legată ființial de sacru) şi Adrian Alui
Gheorghe ( care a solicitat tinerilor im-
plicare civică, pentru a contribui la
schimbarea mentalităţilor, la reconfigu-
rarea valorilor culturale care ne definesc
identitar). În cadrul Departamentului de
Jurnalism al UBB invitații Gabriel Chifu,
Daniel Cristea Enache și Dan Cristea au
vorbit despre viitorul literaturii în me-
diul online. Dan Cristea a pledat pentru
promovarea valorilor literare autentice
prin intermediul revistelor literare,
Gabriel Chifu a subliniat valoarea tra-
diției într-o lume tot mai grabită, domi-
nată de tehnologie și necesitatea men-

ținerii standardelor de calitate în sta-
bilirea valorilor în cultură, iar Daniel
Cristea Enache a mărturisit că are deja
trei conturi de Facebook și deși crede că
nu poți citi neapărat un roman online
poți crea conținut de calitate și online.
Contextualizarea istorică, socială și
tehnologică a comunicarii în mediul on-
line a facilitat studenților înțelegerea
mecanismelor migrării conținuturilor
spre mediul online.

Cu parteneri precum Primăria şi
Consiliul Local al Municipiului Cluj-
Napoca, Ministerul Culturii, Universi-
tatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Faculta-
tea de Litere, Facultatea de jurnalism
FSPAC, Institutul de Istorie al Academiei,
ediţia din acest an a Festivalului Naţio-
nal de Literatură FestLit a fost una în
care Clujul a dovedit, încă odată, că este
o forţă în literatură, scriitorii filialei
având o prezenţă bună alături de scri-
itori importanţi din ţară. Putem spune
că prezenţa unor personalităţi ale
scrisului la Cluj a fost una notorie, re-
confirmându-se faptul că literatura tran-
silvană este bine văzută la nivel na-
ţional, atât în mediul universitar, cât şi
în structura Uniunii Scriitorilor.

���
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O
mul, de cum a început să gândească, şi-a dirijat
atitudinea şi acţiunile spre neacceptarea
condiţiei sale primordiale, spre eliberarea din
constrângerile sociale şi materiale, altfel delibe-

rate, perpetuând nemulţumirea acestei cauze pierdute. De la
Socrate încoace, primul mare gânditor pentru care omul
devine propria problemă, nonconformismul, ca revoltă
împotriva globali- zărilor de orice fel, a îmbrăcat o sumedenie
de forme specifice vremilor, dar cu aceeaşi constantă exis-
tenţială a filozofiei de grup, evadarea din cotidian, asceza,
meditaţia sau, pur şi simplu, contemplaţia artistică, decretată
mult mai târziu ca atare de Schopenhauer. Sau chiar de
Nietzsche, pentru care arta este singurul factor care justifică
viaţa, iar întruchiparea „noului om” proferat de acesta nu
poate fi decât un artist. Este vorba de Gustav Graser, poet,
filozof, pictor, de origine română, născut la Braşov în 1879,
considerat totodată părintele spiritual al mişcării „Flower
Power”. El este unul dintre membrii fondatori ai „Coloniei
cooperativa vegetariană Monte Verito” din Elveţia, în anul
1900, anul morţii lui Nietzsche. O societate utopică ce va
marca generaţiile vremurilor următoare, denumită de unii „a
primilor hipioţi”. La aceasta vor adera mari artişti - scriitori şi
pictori, dar şi alţii, din zone adiacente culturii, militanţi
împotriva convenţiilor experimentând noi moduri de viaţă,
într-un fel de paradis al rebelilor, hoinarilor şi visătorilor, dar şi
anarhişti pe diverse segmente existenţiale. Amintesc, dintre
aceştia, pe Her- mann Hesse, poet, romancier, pictor chiar, un
spirit iniţiatic şi pacifist, într-o permanentă căutare dincolo de
graniţa cunoaşterii, pe Rudolf Steiner, părintele antroposofiei,
mişcare filozofică, chiar ştiinţă a spiritului voit liber în pers-
pectivă cosmogonică, psihanalistul Carl Gustav Jung, pictorii
Wassily Kandinski, Hans Arp, sculptor şi poet, în acelaşi timp,
trecut şi prin ograda mişcării„Dada”, activată de un alt român
reprezentativ pentru istoria mişcărilor culturale, Tristan Tzara.
Completez cu pictorul avan- gardist Paul Klee, pionierii
dansului expresionist Rudolf Laban şi Mary Wigman, Isadora
Duncan, ş.a. Este adevărat că Gustav Graser se va retrage
destul de repede din această colonie şi va continua să trăiască,
precum un ascet, într-o grotă din apropiere, dar activitatea sa
de „graal al modernităţii” influenţează mai departe artişti ai
vremii, fiind considerată „leagăn al mişcării alternative”, cea
care va răsuna, la propriu şi la figurat, după câţiva ani de la
moartea lui (survenită în 1958) prin controversata mişcare
„Flower Power”, şi ea mocnită, în America, mai ales în cadrul
grupărilor hippie. Pornită ca o mişcare de protest social,
înainte de toate împotriva războiului din Vietnam, a căpătat
diverse alte valenţe, de eliberare a omului dincolo de compor-
tament prin cunoaştere idealistă a eului. Ideologii acestei

mişcări au fost, desigur, tot artiştii, poetul Allen Ginsberg, scrii-
torul Jack Kerouac, ale cărui romane autobiografice„Pe drum”
şi „Vagabonzii Dharma” au înflăcărat generaţiile timpului
respectiv. Implementarea în rândul acestora a „curentului
psychedelic” de către Timothy Leary, adică a „ceea ce exaltă
spiritual”, după nişte texte sacre tibetane, a cuprins toate
artele, asociindu-le noii mişcări. Cele trei porunci hippie care
îndemnau la experimentare spirituală, cunoaşterea adevă-
rului suprem prin extazul interior şi eliberarea de realităţile
conservatoare decadente, au dus la o revoltă de masă, cu
evidente alunecări spre extreme, anarhiste, care au contribuit
la suprimarea ei. În mod paradoxal, însă, odată cu declararea
morţii mişcării hippie în America, în anul 1967, ecourile ei par
a fi mai puternice decât dezvoltarea în sine, evidenţiind noi
tendinţe, chiar curente artistice, pasagere ori consolidate în
timp.

Regăsirea deplină a acestei mişcări, revoluţia supremă,
putem spune, s-a înfăptuit în sfera muzicii. Generaţiile beat şi
rock’n roll, genurile muzicale precum country, folk, pop, au
suferit o iluminare, începând cu proliferarea de texte avan-
gardiste, pacifiste, iniţiatice, cu o încărcătură filozofică ce
revine sub zodia îndoielii, a angoaselor, a corsetelor exis-
tenţialiste fără scăpare. Şi cum formele muzicale demodate
nu mai pot susţine rezonanţa textelor, îşi face loc un nou gen
muzical ,,rockul psychedelic”, care se va impune rapid prin noi
aranjamente, cu solo-uri de chitară lungi, experimentări de
sunete cu efecte speciale, suprapuneri sau disocieri, treceri
neaşteptate de la pasaje agresive la întâmpinări lirice, de cele
mai multe ori cu o susţinere vocală pe măsură, contradictorie.
Începe, totodată, era marilor festivaluri muzicale, primul
memorabil fiind cel de la Monterey, în 1967, unde urcă pe
scenă mari nume ale genului. Jimi Hendrix, primul chitarist
care va revoluţiona muzica rock, cântă împreună cu trupa lui
de acompaniament „The Jimi Hendrix Experience”, care,
printr-un joc de cuvinte va da şi titlul albumului său de debut
„Are you Experienced”, în 1967. Janis Joplin, vocea feminină
de excepţie, care va trece, spectaculos, de la folk la blues-rock,
Otis Reding, Ravi Shankar ori emblematicele trupe Jefferson
Airplane, care se impune printr-o ambianţă vocală barocă
creată de Grace Slick, respectiv Grateful Dead, maeştrii impro-
vizaţiilor, care îmbină mai toate genurile muzicale la modă,
sub comanda lui Jerry Garcia, completează lista celor care au
cântat în faţa unui numeros public. Adăugăm, totodată, nu-
mele altor câteva trupe care îmbrăţişează rapid genul, cum ar
fi The Doors, Quicksilver Messenger Service, It’s a Beautiful
Day, Velvet Underground sau Iron Butterfly. Asta, înainte de a
evoca cel mai reprezentativ festival rock al tuturor timpurilor,
Woodstock, 1969, cu o participare masivă de spectatori, peste

De la Flower Power
la Marele Rock

codruȚ radi
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450 mii, în cele trei zile de concerte, dar şi de artişti. Din
America, începem, evident, prin a-l menţiona pe Jimi Hendrix,
cu trupa de acompaniament The Gypsys, care a susţinut un
concert de circa 140 de minute. Şi continuăm, pe lângă
legendarele deja, Jefferson Airplane şi Grateful Dead, cu
„pionierele” Canned Heat, The Band, Mountain, Blood, Sweat
& Tears, Creedence Clearwater Revival, Crosby, Stils, Nash &
Young, Keef Hartley Band, ori Johny Winter, Janis Joplin, Joan
Baez, Joni Mitchell şi Carlos Santana, venit din apropiere. Din
Europa, traversează oceanul trupe precum The Who, deja con-
sacraţi, cu Pete Townshend în prim plan, Ten Years After, cu
un chitarist în plină afirmare, Alvin Lee, şi trupa scoţiană de
folk-rock The Incredible String Band. Orientarea muzicii era
pecetluită! Vine, foarte curând, replica europeană, printr-un
concert măreţ în Anglia, în 1970, insulele Wight, cu o
participare de circa 400 mii spectatori. Predomină trupele
autohtone, precum The Who, Taste, cu un alt chitarist de
excepţie, Rory Gallagher, Emerson, Lake & Palmer, Moody
Blues, Pentangle, una dintre cele mai insolite formaţii de folk-
rock, Family, dar şi de peste ocean, Jimi Hendrix, The Doors,
deja mai mult europeni, Chicago, Spirit, sau Leonard Cohen,
canadianul cu o voce inconfundabilă, care, de asemenea, va
poposi pentru mai mult timp în această zonă a lumii. Este
perioada când multe trupe legendare cochetează cu genul
respectiv de rock, derivat, dar şi substituit, cum am mai spus,
din genuri muzicale precum blues-rock, folk- rock, jazz. Putem
aminti aici pe Deep Purple, Led Zeppelin, Cream, Uriah Heep,
Pink Floyd, delimitând chiar arealul nostru, prin Phoenix,
Sideral, Mondial ori Omega, din vecini. Şi o răspântie
fundamentală pentru orientările muzicale ulterioare, pentru
că se vor forma două direcţii în sfera rockului. Cel progresiv, cu
precădere experimental, cu diversificare muzicală, ritmică, a
formei finale,a efectelor urmărite, linie pe care s-au consolidat
Pink Floyd, King Crimson, Yes, Jethro Tull, Soft Machine, Van

Der Graaf Generator, Genesis, Rush, ca să nu menţionez decât
unele dintre preferatele mele, de la începuturi. După o
perioadă de oarecum declin, în jurul anilor 1980, genul se va
revigora, pe coordonate mai diverse, neoprogressive, până la
progressive metal, cu trupe precum Marillion, Pendragon,
Eloy, Arena, Porcupine Tree, Dream Theatre, Tool sau Ayreon.O
altă direcţie derivată din rockul psychedelic al anilor ‘70 este
cea a hard rockului, care se bazează pe o simetrie a formelor,
repetiţii, consecvenţă muzicală, din care se vor desprinde, de
asemenea, o sumedenie de alte direcţii, de la heavy metal
până la grunge, de la boogie până la glam rock şi metal. Şi aici
ar trebui să enumerăm multe nume, în felul lor reprezentative,
mă voi opri la câteva, Black Sabbath, Deep Purple, Led
Zeppelin, Cream, Grand Funk Railroad, apoi Judas Priest, AC
DC, Iron Maiden, Saxon, Metallica, Slayer, Sepultura, până la
Pearl Jam, Alice in Chains, Linkin Park sau Shinedown. Ce au
în comun toate aceste trupe? Cu oareşice indulgenţă, am
putea recunoaşte o constantă a textelor propuse auditoriului.
Texte manifest, sau cu încărcături emoţionale deosebite,
pentru a amplifica stările dinăuntrul muzicii. Pentru exem-
plificare vă propun câteva poeme, tălmăcite şi derivate, într-o
formulă personală, din texte cunoscute. De-a lungul turnului
/ de veghe / mă duc / destin nenoroc / suflare de vânt // nu
poţi să zbori / pe fereastră / iarăşi pe drum / te târăşti / în
tristeţe încurcat // moartea nu-i sfârşitul / mă duc / nu-i nimic
/ asta e // clopotul libertăţii / bluesul pietrei / de mormânt.
(după Bob Dylan). Acesta-i sfârşitul / la capătul nopţii / aşa
cum vine / nu te pot păstra / în gând / unde este libertatea /
a ceea ce vom deveni / într-o lume a disperării // acesta-i
sfârşitul / singurul meu prieten / al visului şi minciunii / în care
am încercat / să murim / când muzica însăşi / s-a terminat.
(după Jim Morrison)...
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Rockării şi alte drăcii
duMitru ungurEanu

E
ditura Casa de pariuri literare
a recidivat primăvara asta cu
mai multe titluri broşate în,
de-acum, inconfundabilele

coperte de culoare neagră ale seriei
„Colecţia Muzicală”. Unul dintre ele m-a
distrat copios, o spun de la început. Se
numeşte: Nebunii despre muzică şi viaţă
(sau omul care a trăit istoria) – Bebe
Astur în dialog cu Andreea Lupaşcu
(CDPL, 2018). Ce anume o califică pe An-
dreea Lupaşcu să dialogheze cu Astur,
se deduce din context. Născută în 1990,
fata este elevă a profesorului Bebe
Astur, lansată ca vocalistă în genurile
rock, pop, jazz şi altele, pe care n-am as-
cultat-o încă pe un album complet. În-
trebările ei seamănă foarte mult cu ceea
ce în arta conversaţiei convenţionale se
numeşte „ridicarea mingii la fileu”. Asta
ajută într-o oarecare măsură la desfăşu-
rarea poveştii celui întrebat, care poate
da mai iute de capătul propriilor sale îm-
bârligături ficţionale. Pentru că, aşa cum
anunţă din titlu, Bebe Astur e mai mult
decât un rocker cu prezenţă sonoră fără
anvergură: este chiar un personaj de-
scins parcă din legendele urbane, el în-
suşi întreţinându-şi existenţa meta-
forică.

Bebe Astur e chitarist, vocalist, su-
netist, poli-instrumentist, profesor de
canto, promotor de spectacole şi de
evenimente spectaculoase. Ajuns la
vreo 60 de ani acum, este activ pe
scenele rock bucureştene încă de mic,
după ce a primit lecţiile necesare şi a in-
trat în lumea show-biz autohtonă. Am
scris show-biz, pentru că – fără îndoială
– Astur este unul dintre oamenii rocku-
lui nostru care a izbutit să-şi clădească
un studiou propriu şi trăieşte din mu-
zică. Sau – mai bine zis – din cele nece-
sare diferitelor etape prin care ideea
unui compozitor ajunge la public: schiţă
de acorduri, benzi demo, partituri, or-
chestraţii, imprimări, transpuneri pe disc
sau casete, distribuţie. Dar mai ales din
sonorizarea concertelor, chestiune am-
plă, meserie adevărată, solicitantă şi de

neînvăţat la vreo şcoală. Singurul loc
unde această profesiune se poate de-
prinde este concertul în sine, fie pe sta-
dion, fie în cluburi, fie – mai nou – în
pieţele oraşelor, când cuprinse de avânt
revoluţionar, când dedate la festivaluri
mai consistent sau mai discret plătite
din bugetul public. Despre traseul exis-

tenţial propriu, Bebe Astur nu vorbeşte
prea mult. Nici despre muzica sa. Iar aici,
lucrurile stau clar: Astur şi grupul Solaris,
de care tot pomeneşte, lăudându-l de
parcă ar fi vreun monument al rockului
băştinaş, dacă nu european, sunt aproa-
pe necunoscuţi. Cu un album editat pe
casetă acum vreo două decenii de Fun-
daţia Phoenix, cea condusă de Paul
Nancă, nu se poate spune că ai o disco-
grafie, oricâte exemplare vei fi vândut.
Asta o ştie şi Bebe Astur, probabil, pen-
tru că nu face mare caz. Totuşi, oricât de
„nebun” [cuvântul este folosit de el, cu
suficientă autoironie ca să sune sim-
patic:„eram o lume nebună în interiorul
unei lumi cenuşii”(pag. 57)] ar fi Astur,
nu-şi dă în petic susţinând aberaţii post-
revoluţionare, de genul celor vehiculate

în anumite medii intelectuale, conform
cărora tot românul a fost anticomunist
şi a luptat cu „sistemul”, eventual pitit
după perdeaua de la bucătăria unde –
act de mare curaj! – asculta Europa
liberă. La cască!

Bebe Astur o spune, cumva polemic
la adresa celor care, evident nedreptăţiţi
de precedentul sistem, ca şi de actualul,
generalizează. „Omul ăla fusese fericit
sub comunişti. Nu fusese fericit fiindcă
era comunism, fusese fericit pentru că
îşi construise fericirea în lumea în care
trăia. /.../ nu spun că trăiam uşor, dar nu
putem spune că cei din tagma noastră
nu erau fericiţi. Eram fericiţi pentru ceea
ce făceam noi, nu pentru politica Par-
tidului Comunist, aia nu ne interesa pe
noi, ci noi pe aia o păcăleam” (pag. 41).
„Omul” şi „cei din tagma noastră” sunt
rockeri, unul făcând emisiuni radio-tv,
alţii cântând efectiv.

În anii 1990, Bebe Asur şi prietenii,
mulţi gravitând în jurul Casei de cultură
a studenţilor din Bucureşti, cu Cristian
Paţurcă şi opoziţia, au asigurat sonori-
zarea multor mitinguri şi manifestaţii.
Opinia lui despre ce se întâmpla atunci,
legat de rock şi viaţa muzicală postde-
cembristă:„Cu comuniştii ne-am înţeles
mai bine decât cu FSN-iştii, care erau ur-
maşii comuniştilor de ieri, comuniştii
pitici. Veniseră la putere fostele slugi ale
comuniştilor.” Probabil că dintr-un sen-
timent de vinovăţie, Bebe Astur nu se
pronunţă clar asupra celor care s-au
perindat la putere după fesenişti. Dar
opinia i se citeşte printre rânduri şi nu e
nevoie de ochelari cu însuşiri speciale.
Dezamăgirea este evidentă, însă ro-
ckerul nu disperă. El face şi azi ceea ce
ştie mai bine: instruieşte noi generaţii
de copii şi tineri amatori de rock, trans-
miţându-le cu încredere ştiinţa sa de-
spre muzică şi spectacole.

Mi se pare un lucru nu doar de toată
isprava, ci şi dovada unei responsabili-
tăţi, dincolo de o nebunie oarecare.
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Sufletul e doar un mit

Lumea asta-i un purgatoriu,
căderea e o stare normală,
cel mai frumos exercițiu e suferință.
Cei ce-și desenează cel mai blând moartea
sunt învingători !
Trenurile se așteaptă cu ochii închiși,
în gări grele de plumb,
cărările de lumină se evită metodic,
vorbele-s de tăcut și chipurile de acoperit,
căldură zace doar în sobe negre,
sufletul e doar un mit abia amintit de bătrâni.
Un foarfece dens taie razele soarelui
să nu mai murdărească pământul .
Doar ploaia mai hrănește bolnavii astenici:
se lasă precum o pătură și ruginește
rana lor cea de toate zilele.

Căzut de pe cruce

Azi dimineaţă,
când îmi beam cafeaua
am căzut de pe cruce.
Probabil au slăbit cuiele.
Sunt tare fericit,
nu mai simt greutatea vieţii,
gust crimele istoriei,
fără să fiu tras la răspundere.
Aşa scriam în jurnal,
dar de atunci a îmbătrânit tare pământul.
Am căzut de pe cruce,
m-am răstignit pe veşnicie.
Sunt condamnat la viaţă.

Fărâme

Marinarii lacrimilor.
Bărci mucede.
Cuvinte supraviețuitoare.
Casa iertării.
Paturi reci.
- Eu nu știu ce aduce ziua de mâine,

sunt făcut din fărâme de astăzi.
- Închide ochii și privește-mă.

Nu mă interesează ce există deja.

Se scrie...

Prietenii se vând în piață.
Un tun de fum
înalță un ziar spre cer.
Ochii mei precum un glas de corb

decupează secunda:
se scrie despre pești,
despre praf,
despre recensământul muștelor
despre gândaci răzvrătiți.
Taraba geme de ipocrizie
o tuse contagioasa îmi străbate pieptul
- Doriți ceva?
- O carte pentru câinele meu

bolnav de fidelitate.

Aici pe pământ

Nu știu cum
mi-am supărat moartea.
Mă spală cu leșie pe față,
îmi zice că m-am compromis
aici pe pământ.
-primele ei cuvinte din ultimele zile,
simt aripile iertării.
Părăsesc încrezător albia râului,
merg să-mi caut prietenii,
să batem copacii cu pietre,
să înjurăm razele soarelui.
Nu e nimic grav, suntem copii,
inocența precum un scut ne apără.
Iată, râul îmi taie calea.
Ca o poveste stricăciunea mea
îi murdărește cursul,
ca o furnică rușinea își plimbă pașii.
Simt găleata morții,
partea mea nevăzută se aude și ea.
Albia e trasă cu funie.
moartea vine cu capul plecat,
râul nu îmi mai privește ochii.

Nu ştiam
Că scutul e putred.

Împărat peste eternitate

Singur cu mania mea
Joc un pion prin venele mele:
ordon un râu de sânge-n deșert
şi unul de lapte în munte.
Toate clopotele să bată la fix,
porțile de gând să fie pe pământ
ochii de zei spre mine să fie aplecați,
Statuia mea,
precum iarba să crească-n regat.
Ca un înger,
coboară sclavul glasul său:
- Memento mori, stăpâne!
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N
u aș lăsa, cunoscându-mă în timp, nealeasă de pe
Tipsia Ursitoarelor, viganăul (rochia). Una, două
rochițe ba nu, mai multe rochițe. Mi-o aduc aminte
cu plăcere, pe cea de marinar. Și pe cea... bubi-

barșon. Cum la noi la bold nu se vindeau viganăuri ci doar
materiale, ele trebuiau cusute. De rochiile noastre se ocupa, în
timpul liber, lelea Helena. Helena este un nume frumos. Femeile
din sat aveau nume interesante. Mama bunicii Valeria a fost
Estera. Am auzit, la Luminația oficiată de Ziua Morților, obicei
care se ține în fiecare an la începutul lunii noiembrie, nume ca:
Ilca, Eva, Lodovica, Lucreția, Ana, Anica, Anucă, Livia, Veturia,
Marișcă, Mărie, Mărioară, Eugenia, Jenică, Domnica, Oana,
Finuca, Rachița, Onorica, Luiză, Mia, Mura, Cornelia, Verona,
Vioara, Otilia, Rozalia, Rujă, Irina, Rodica, Viorica, Floare, Florica,
Aurelia, Aurică, Lotica, Borișcă, Valerie... etc.

Acum pot vorbi despre nume, oarecum vindecată cu
trecerea anilor. În copilărie când am început să pricep, apoi la
școală când am auzit ce nume frumoase aveau colegele, am fost
tristă. Tristețea a ținut decenii în șir pănă când am învățat să mă
apar ignorându-l. Mai groaznic ca numele mi s-au părut
diminutivele, Floricica, Floricuța, Floricel, Ica, Flory. Cel puțin cel
cu y mă ucide. Îmi plăcea Florița, cum îmi spunea un cumnat
de-a bunicii, unchiul Gheorghe. Dar l-am alungat, nu era
numele meu. Și apoi în timp mi-am dat seama că, dacă, nu
aveam să îmi accept numele și cum arăt, nu se va alege nimic
din visurile mele.

M-aș întoarce la rochițe, una din bucuriile mele ce nu m-au
trădat și de care nu m-am plictisit. Aveam rochii de purtat toată
ziua și rochii de Sărbători, adică de mers la biserică. Cu timpul
cele de Sărbători, dacă rămâneau mici, ajungeau rochițe de
mers la bold și apoi de mers cu vacile pe câmp sau în alte locuri
agrovacantice. Rochia de marinar, bănuiesc că, o cunoașteți. Era
și este bleumarin, cu pliuri mari din talie, cu mânecuțe scurte și
minunatul guler de marinar. Pe guler și pe mânecuțe era cusut,
pe două rânduri un șnur subțire alb. Nebunia se termina pe gât
cu o fundiță albă sau roșie, prinsă exact pe locul unde se
deschidea gulerul. Cu tristețe constat că visul meu de a-mi coase
o rochiță de marinar și la maturitate nu mi s-a împlinit. Am tot
amânat până mi-am pierdut talia. E impropriu spus, să îți pierzi
talia, eventual o înmulțești în cm. Alt model de rochie rămas
necusut la maturitate este cea pepit negru cu guleraș mic
rotund alb, aducând cumva cu uniforma școlară, înainte de a fi
schimbată cu pepit albastru și șorț albastru. Am fost printre
fetițele care am regretat această schimbare, deși nu îmi place
negru, acea uniformă mi s-a părut tare cinoșă și elegantă.
Mamica avea obiceiul, socotit barbar de taticul și de noi fetele,

apreta tot ceea ce îi pica în mână. Rochii, cămăși, ciorapi, șosete,
chiloți, izmene, uniforme, șorțulețe, șterguri, gulerașe și fundițe
erau înecate în lavorul cu scrobeală. Apreteala o făcea din fărină
(făină), hainele deveau țepene, dunga de la mânecile uniformei
și mai târziu a bluzei de uniformă, era dreaptă ca trasă cu liniarul.
Mama era dușmanul murdăriei și al dezordinei universale.
Înarmându-se cu soponul făcut de dânsa, albea lucrurile,
frecându-le cu vrednicie în mâini. Rufele devenea albe ca și cum
nu ar fi fost purtate niciodată. Folosesc din când în când expresia
sa: ”la orice lucru îți trebe mână și voință”. Dacă ai mână nu îți
trebuie tone de detergent sau alte drăcovenii de la bold. Îmi mai
scapă întrebarea, adresată celor ce se laudă că au găsit albitorul
sau soluțiile de spălat ale secolului, ”sunt la pachet cu o mână
harnică?”Din nefericire gură avem, cu mâinile dornice de muncă
stăm mai prost.

Eram cele mai apretate fetițe. Recent m-am întâlnit cu
Doamna Profesoară Ana, care ne-a predat biologie la Ulmeni.
M-a întrebat dacă mai trăiește acea Cornelică, ce era atât de
harnică și cistașă? Nu măi trăiește, draga de ea, probabil
apretează hainele și aripile îngerilor.

Oricât ar fi muncit peste săptămână, mamica purta pantofi
cu tocuri și rochițe sau costume, când mergea la biserică. Mama
mea a fost genul de femeie ”90-60-90”, cu picioare superbe.
Nealcoșă și frumoasă, dar și bună de gură, ca un advocat. Toate
rochiile îi veneau minunat. Avea o voce superbă și a fost și bună
dansatoare. A fost și foarte harnică doar... nu a avut noroc.
Pardon, cum să nu aibă noroc, a avut norocul să muncească... zi
și noapte, au fost ani când nu dormea mai mult de două-trei
ore. A avut atâta energie... nu știu de unde îi venea. Muncea cu
disperare de parcă fugea de ceva. A avut șansa de a fi trimisă în
Marea Adunare Națională dar nu a lăsat-o tata. Președinte de
C.A.P. nu a acceptat ea. A fost doar șef de echipă și atunci, eu
eram purtătoarea ei de cuvânt, anunțam ceapiștii unde urma să
muncească ziua următoare. Nu prea îmi plăcea să intru în casele
oamenilor care mă iscodeau și probabil o căinau pe mama că nu
sunt atât de cinoșă ca ea. I-am moștenit ștelungul dar trăsăturile
feței nu. Am regretat cel mai mult fruntea sa înaltă și bombată
și ochii albastru-gri. Ai bunicii Valeria i-am regretat și mai mult,
erau bleu-porcelan, mari cu gene lungi. Din cauza mamei, când
analizez oamenii, nu pot să îi apreciezi în mod deosebit pe cei
cu multe calități ci pe cei mai puțin dotați fizic și intelectual care
s-au realizat mai bine decât... superdotații. Probabil că intră în
joc, fără să supăr, norocul, tupeul și dorința de a ascede cu orice
preț.

Duminica şi în zilele de sărbătoare era danţ (dans) la şură,
unde cântăreţii de etnie romă picurau jar în picioarele

Amintiri și pohte copilărești
Florica bud

Moșinădecusut.Viganău.Bold.Bubi-Barșon.Văcărit.Doniță.Picioici.Cioinoș.
Vălaș.Ratotă.AiciNi.Suciturăcumere.Răzălău.Vergel.Fohoi.Elăstău.Fărină.Danț
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dansatorilor. Cu timpul, locuitorilor comunei Ulmeni le-a pierit
entuziasmul, mai cu seamă din cauza cooperativizării forţate.
Mulţi dintre ei lucrau şi la oraş şi în C.A.P. Încet-încet tot mai
puţini amatori de danţ se strângeau în gura şurii. Până când s-a
renunţat şi la el şi la vergel, dans ce se organiza pentru copiii
aflaţi în jurul vârstei de unsprezece ani. Singura distracţie
rămăseseră nunţile. Dar, până să ne bucurăm de sărbătoare,
trebuia să parcurgem săptămâna. Dacă ne aflam în timpul şcolii,
munca noastră era învăţătura. Aşa a hotărât bunica Valeria,
bunica paternă. Ea iubise mult şcoala însă părinţii săi erau săraci
şi aveau copii mulți.

Bunica Valeria era cea mai mare. Şi fiindcă mama ei, Estera,
paralizase a trebuit să aibă grijă de ea și de frați. Nu a putut să
meargă la şcoli înalte să se facă măcar învaţătoare, aşa cum visa,
chiar dacă cei avuți i-au promis sprijin material.

A rămas în sat şi a învăţat să coasă la moşină( maşina de
cusut). Dar tragedia nu a fost munca, ci faptul că a trebuit să se
mărite cu bunicul Victor, Victoru’ lui Hedeş (hedeș – cel cu ţinută
dreaptă) un bărbat, semeţ şi bogotan. Dar avea un mare bai,
rămăsese repetent, chiar în clasa unde bunica fusese premiantă.
Odată însurat, întârzia prea mult la făgădău (bufet) şi îi plăceau
cam mult... femeile. Nu l-am cunoscut pe bunicul Victor decât
din poze. Murise de tânăr din cauza băuturii. Fusese un bărbat
falnic, brunet şi cu mustaţă. În secret îl simpatizam foarte mult.
Cu timpul l-am asimilat lui Rhett Butler, bucuroasă că aveam în

familie un personaj interesant. Ceilalţi membri fuseseră cu toţii
parcă... prea la locul lor.Toți, cu excepția celuilalt băiat al bunicii,
unchiul Milian, care și-a moștenit tata. În rest, bărbații au fost
harnici, copiii născuți la timp, femeile erau gospodine, mult prea
cuviincioase. Atât m-a afectat suferința bunicii, căsătorită cu
repetentul clasei, încât nu am acceptat să fiu curtată, când mi-a
venit vremea, decât de băieţi care învăţau bine. Ştiu, sună
înfiorător de descriminator lucrul acesta!

Mă revansez, oferindu-vă un rețept atât de simplu, Sucitura
(cozonacul) de post, cu mere şi fohoi (scorţişoară). Era o
bunătate cu care ne aştepta de la câmp sau școală, bunica. Se
face din aloat (aluat) simplu de pthită (pâine), adică din fărină
(făină), elestău (drojdie) şi apă. Aloatul se lasă la dosthit (dospit).
Coca se întinde pe curpător (fund de lemn). Separat se dau
merele Şohar (soiul de măr pe care îl aveam) prin răzălău
(răzătoare). Se adaugă mnierea (zahărul) şi fohoiul. Se stoarce
compoziţia de sucul lăsat de mere. Se întinde foia (foaia) de
aloat cu sucitoarea. Se pun merele. Se rulează foia. Se unge
tepşa (tava) cu un strop de oloi (ulei). Pe patul tepşii presărat cu
fărină nulaş (făină albă) se aşează o frunză de curethi (varză) şi
apoi se răstoarnă viitoarea sucitură. Servită la o fingie (cană) de
lapte muls atunci de la Mândraia, o felie de sucitură cu mere –
liberschimbistă, merita chiar şi un... regat!

���
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Radu Șerban Stația Tokyo,
Editura Cartea Românească

Autorul a fost ambasador al Româ-
niei în Japonia și își relatează experiența
complexă și desigur esențială pentru el
în cinci capitole, fiecare dedicat unui an
(din 2012 până în 2016 inclusiv) și pur-
tând numele semnului corespunzător
din zodiacul japonez (și chinezesc de-
opotrivă. Volumul, care este unul im-
pozant, de 400 de pagini, e un fals jurnal
pentru că, în cadrul fiecărui capitol tra-
tarea este liberă și nu neapărat crono-
logică. Nu este clar dacă jurnalul a fost
scris treptat, odată cu experiența directă,
sau ulterior. A doua variantă e mai plau-
zibilă, în orice caz autorul trebuie să-l fi
revizuit. Multe fragmente au în chip evi-
dent un caracter retrospectiv. Lucrul
acesta nu strică deloc impresiei gene-
rale. E de preferat unei notații zilnice
aride o abordare a experienței japoneze
a autorului în întregul ei, privită în an-
samblu după consumarea acesteia.

Cartea lui Radu Șerban combină di-
ferite tipuri de experiențe și percepții la
care autorul ajunge alternativ. Pe de-o
parte contactele oficiale și pronblemele
politice nu pot fi trecute cu ve- derea, ele
de altfel sunt interesante. Dincolo de ele,
ambasadorul e un om sensibil și curios,
noutatea lumii care i se oferă și cunoaș-
terea geografiei, istoriei, artei și obi-
ceiurilor nipone îl frapează, îi stârnesc
interesul și dorița de cunoaștere. De-
sigur, dacă ar avea de ales, ambasadorul
s-ar ocupa de ultimele, documentân-
du-se profund. Dar chiar condiția pre-
zenței lui în Țara Originii Soarelui este să
se ocupe de primele.

În numeroase pasaje, ambasadorul
își manifestă nemulțumirea față de une-
le disfuncționalități ale aparatului pe
care îl servește ca excelență. El face tot
ce poate, după câte mărturisește, ca lu-
crurile să meargă bine, dar instituțiile se
comportă greoi și biroractic.

Ca urmare, autorul își găsește refugiu
în contemplarea lumii inedite în care se
află, în artă și poezie. Viața ambasadoru-
lui se scurge între activitate și melan-
colie, între acțiune, câtă poate fi, a unui
trimis dintr-o țară îndepărtată și un inte-
lectual sedus de o civilizație și cultură
străvechi. Mărturia ambasadorului Radu
Șerban este instructivă pentru românul
care nu a călcat pe Muntele Fuji, dar este
și o sursă de melancolie pentru cititorul
care, dincolo de exotism, intuiește o
condiție dilematică, la limita nefericirii, a
diplomatului pus într-o situație specială.

Cristian Gălățanu
Geniul și Megalodon,

Editura Vinea

La Cristian Gălățanu încântă neli-
niștea cu care foarte tânărul autor, încă
student, agită ideile, se luptă cu con-
ceptele și își caută stilul precum și do-
rința ferventă de a spune, de a se ex-
prima cât mai mult și mai variat, preci-
pitat și năvalnic. După o carte de poezie,
autorul se luptă acum cu proza și dă naș-
tere unui fel de mini-roman spaiențial și
fantastic. Acțiunea se petrece „Acum
câteva mii de ani undeva în apropierea
Africii”. Mai exact în Atlantida sau în niște
insule care o configurează. Ucenicul
vrăjitor nu așteaptă cele patru decenii
de viață la care, s-a teoretizat, un scriitor

cunoaște destul viața pentru a deveni
romancier. De aceea romanul său nu e
roman. Nu are o acțiune închegată, per-
sonajele nu au biografie, universul de-
scris e deschis oricăror înfățișări: e greu
să ne imaginăm cum arătau lucrurile
acum câteva mii de ani pe lângă Africa
și este evident că autorul nu s-a docu-
mentat. Pe Cristian Gălățanu nu îl inte-
resează încă realitatea și verosimilitatea.
Personajele se numes Atlas, Midas dar
și... Corvin. Și, desigur Megalodon, un
om numit așa în mod bizar pentru că
monstrul marin cu acest nume dis-
păruse demult, iar paleontologii care
l-au numit astfel nu se născuseră. Volu-
mul lui Cristian Gălățanu este un exer-
cițiu de ucenic talentat, cum spuneam.
El nu poate avea nicio semnificație în
opera viitoare a autorului. Este doar o
dovadă a unui proces de fermentație
care va putea da la iveală, cândva, după
multe alte exerciții răbdătoare, unui
roman adevărat.

Carmen Dominte
Păpușa cu râsul mecanic,

teatru scurt, eLiteratura

Carmen Dominte și-a alcătuit un pro-
fil distinct, extrem de original în teatrul
românesc contemporan. Volumul de
față cuprinde trei piese (relativ) scurte în
care o recunoaștem pe autoare. Carmen
Dominte combină absurdul și „meca-
nicul” destul de temperate cu o prob-
lematică psihologică ofertantă pentru
actor. Este mereu adusă în prim-plan
vechea poveste a manechinelor și pă-
pușilor mecanice (aici oameni reduși la
o condiție păpușerească) înzestrate cu

Peronul Tokyo � Megalodon în Atlantida � Mecanică și umanizare � Iluziile
artei � Adolescenta și geniul � Sagacitate vs. dantură � Copacii Windows
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suflet și sentimente adânc ascunse în
măruntaiele ceasornicelor intime. După
ce, la Teatrul Dramaturgilor Români,
piesa ei Exercițiu de echilibru, a cunoscut
un succes meritat, în regia lui Felix Crai-
nicu, Carmen Dominte își nuanțează în
trei direcții distincte observațiile asupra
lumii contemporane. Piesele nu au nicio
nuanță de comedie, nu au personaje
colorate și „pitorești”, nici răsturnări de
situație. Din „carnavalul” existenței ră-
mân doar decorurile scorojite și lipite
grosolan pe la încheieturile rupte, per-
sonaje schilodite în drumurile nesfârșite
de la bâlciuri, butaforia ieftină. Peste
toate plutește boarea umanității ultra-
giate dar care se adună din nou cu opti-
mismul și forța „binelui” care nu iese
neapărat triumfător dar, vorba unui per-
sonaj memorabil al „cuibului de cuci”,
măcar a încercat. Despre încercarea me-
reu luată de la capăt de a birui dezu-
manizarea sunt piesele lui Carmen
Dominte.

Anca Rotman
Iluzia optică în oglinda

timpului, Editura Tracus Arte

Poeta și artista Anca Rotman, au-
toare de picturi, colaje, obiecte ready
made și alte artefacte suprarealiste a
ajuns cu dezinvoltură la ceal de-al pa-
trulea volum de versuri. Acesta este ilus-
trat cu fotografii și alte lucrări plastice
semnate de ea însăși ca și de soțul ei,
Adrian Rotman, abil fotograf. Pentru
Anca Rotman, ca și pentru Adrian Rot-
man, existența este o căutare gratuită a
frumuseții. Detașați de orice supunere la
mode, care implică o anumită crispare a
talentului, ei se dedică pe deplin unui
demers personal, dedicat exclusiv artei
lor. Versurile Ancăi Rotman din acest
volum, ca și din cele anterioare aparțin
libertății de reprezentare: centrate pe

pânză/ se regăsesc chipuri și umbre/ și
profiluri ce se eschivează/ privirilor celor
din expoziție./ Starea vizuală/ se așterne
teptat/ între realitate și non-realitate. / O
mască de mucava subțire/ reușește să
creeze o extra-realitate. Poetă a propriei
extra-realități, Anca Rotman convor-
bește profund cu sine. Iar cei cărora le
place discursul ei liric, sunt inculși cu os-
pitalitate în lumea funambulescă a po-
emelor sale.

Crina Decuseară Bocșan
File frânte din viața Iuliei Hasdeu,

eLiteratura

Crina Decuseară Bocșan ți-a dedicat
o bună parte a vieții și scrierilor perso-
nalității Iuliei Hasdeu, geniala tânără, dis-
părută prematur, la 19 ani, în urma uei
tuberculoze pulmonare, boală aproape
imposibil de învins în vremea ei. Nu-
meroase traduceri, eseuri, chiar texte

teatrale a scris Crina Decuseară Bocșan
despre autoarea ei favorită, mai mult un
personaj și o virtualitate literară. În volu-
mul cel mai recent, Crina Decuseară
Bocșan realizează un„jurnal”al Iuliei Has-
deu pe baza notelor zilnice, scrierilor
precoce și altor mărturii legate de viața
scurtă a eroinei, între 1877 și 1888. E in-
teresant felul în care autoarea volumu-
lui reconstituie viața unei tinere intelec-
tuale, dedicată artei și studiului, în epoca
în care nu existau telefoane (nici fixe),
aparate de radio, necum de televiziune.

Vasile Bardan
Jurnal de creație și eseuri critice,

Editura Bibliotheca

Poetul Vasile Bardan împarte aproxi-
mativ egal cele 400 de pagini ale volu-
mului între un „jurnal e creație 2014-

2015 și un număr de eseuri dintre care
unele au o interesantă nuanță memo-
rialistică. Jurnalul nu e tocmai unul de
creație, vizitele la dentist și la un specia-
list ORL sunt relatate minuțios. Mai dem-
ne de atenție sunt eseurile în care Vasile
Bardan se arată un spirit mobil, cu încli-
națe spre polemică, luând în discuție cu
argumente diferite diferite articole și
teorii ale confraților.

Romița Mălina Constantin
Partitură pentru ferestrele

copacilor, Libris Editorial

Un volum cu poezie simplă, care se
emoționează de propriile-i versuri, de-
clarativă, uneori în căutare de metafore
complicate. Uneori arabescul acestora e
atât de dens încât sensul alunecă pe
lângă cititor: m-am întors (de unde? N.n.)
ca să devin femeie/ neîmpăcată cu ferici-
rile care ucid (care ar fi acestea n.n) /
asemenea aerului împresurat cu umbre
singure. Asemenea aerului „împresurat”
e femeia neîmpăcată ori „fericirile care
ucid”. Din această dilemă nu se poate
ieși. Adresarea directă prinde mai bine:
pune-mi pe buze o fărâmă de îm-
părtășanie/ apoi întinde-mi încă o dată
palma/ să nu-mi scape Dumnezeul printre
degete când adorm.
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Viața Românească are, la nr. 6 / 2018, un sumar plin de
puncte de atracție. Cititorul o va parcurge pe toată cu mare
atenție. Începutul îl face un frumos poem invitat, scurt și sub-
til, de Varujan Vosganian. Editorialul lui Nicolae Prelipceanu,
la fel de subtil, se referă la Literatură și actualitate. Chiar eli-
berați de constrângeri ideologice, scriitorii au obsesia actua-
lității ca mod rentabil de a se impune pe piață. Un chip
gazetăresc de a vedea literatura prin subiectele zilei. Foarte
interesantă prima parte, cu va urma, a eseului lui Christian
Crăciun despre Anatomia lui A la Nichita Stănescu. Mai ob-
servăm articole imposibil de neglijat de Irina Petraș, Tudorel
Urian, Ioan Groșan (o revizitare a demitizărilor lui Eugen Ne-
grici, cu spargerea Iluziilor literaturii...). O anchetă cu răspun-
suri docte și plăcute despre felul în care (mai) citesc scriitorii
e binevenită. Îi adună pe niște pătimași cititori care își
dezvăluie „viciul” lecturii precum Vasile Dan, Ioan Moldovan,
Adrian Popescu, Liviu Ioan Stoiciu, Gellu Dorian. Un număr
să-ți scoți pălăria.

Revista Scriptor anunță apariția nr. 9-10/2018. Dar pe sit,
găsim firește nr. 7-8 (estival, 144 de pagini). Semnăturile sunt
prestigioase și anunate, prin strădania lui Lucian Vasiliu, de-
sigur, de pe o arie care o depășește pe cea a țării noastre: Leo
Butnaru (Chișinău), Emilia Chiscop (SUA), Luo Dongquan (Bei-
jing), Cristina Hermeziu (Paris), Issa Machlous (Liban-Franța)
Christian W. Shenk (Germania). Nu se cunosc motivele
arondării unor scriitori la o țară și altora doar la capitala ei. Dar
ceea ce contează e calitatea incontestabilă a revistei.

Nautilus nr. 12 (iulie 2018) este o revistă on-line vie și care
publică literatură la zi. Adrian Grauenfels pare liderul și cre-

atorul acestei reviste. Nu am identificat o casetă redacțională.
Un titlu al unui poem de Paul Vinicius atrage atenția: Nimic
nu se compară cu sexul pe malul unui mare fluviu. După un
asemenea titlu orice ar urma poate fi primit cu îngăduință.
Poemul e așa și-așa.

Numărul 7 (iulie) al revistei Scrisul Românesc se deschide
cu un editorial al directorului său, Florea Firan, despre Magda
Isanos, o poetă cam nedrept uitată. În acest număr am re-
marcat poeme de Elena Ștefoi și Andrei Codrescu, autori mai
rar văzuți în presa literară. Extrem de interesant eseul Cu
moartea nu-i de glumit al veteranului D. R. Popescu. Păcat că
e întrerupt cu „va urma”. Demne de atenție sunt și textele
semnate de Adrian Cioroianu, Constantin Cubleșan, Cătălin
Ghiță, Gabriel Coșoveanu. Un număr consistent al Scrisului
românesc.

La Otra Gaceta este o interesantă revistă literară on-line,
ajunsă la nr 135 în al 12-lea an. E o revistă de poezie, arte
vizuale și alte genuri literare. Scrisă în spaniolă, ea publică mai
ales poeți spanioli și sud-americani. Ce atrage atenția sunt
clipurile video cu recitaluri de poezie. O idee cât se poate de
benefică pentru o publicație a internetului.

În Algoritm literar, Cornel Ungureanu reia un interviu al lui
Mihai Șora dedicat Timișoarei. Proza Doinei Ruști și eseul lui
Felix Nicolau despre Alexandru Matei au calitatea bună, obiș-
nuită acestor autori. Și poezia lui Ioan Barb are ținuta nece-
sară unei publicații profesioniste. În schimb Violeta De-
minescu Jurcă aliniază, sub o poză îmbietoare, versuri afec-
tate grav de non-sens: Într-o clepsidră întoarsă ultima dată/
pentru atuci când/ prin nisipul îngerilor/ cuvintele părăsesc
poezia/ sufletul singur/ frângându-se în mine/ sfâșietoare

Viața Românească și pălăria � Țara și capitala sa
� Sexul pe malul unui mare fluviu � Cu moartea nu-i de glumit!

� Videoclipuri � Atomul adormitor din sânge � Starea de (aste)risc
� Poemul lung, teatrul scurt � Te-am hrănit cu foamea mea
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îmbinare/ drumul pe dinăuntru/ cel mai frumos. Nici două ver-
suri nu se brodesc într-o construcție gramaticală coerentă. De
poezie – mai va! Un torent de aberații este și poezia lui Dan
Dănilă, pe care-l tot întâlnim prin felurite publicații: Moartea
lucră în om ca albina în stup/ îți picură atomul adormitor în
sânge/ chiar de ții urechea pe piatră, să visezi,/ ea va fi mereu cu
un pas înainte. Nu e clar dacă va fi cu un pas înainte moartea,
urechea sau piatra. Și nici nu contează. Atomul adormitor și-a
făcut efectul. Un fragment din romanul său publică Emil
Cătălin Neghină. Romanul se intitulează Nenumirea hăului
(sic!). Conținutul e pe măsura delirantului său titlu. După
câteva pagini zdravene de asemenea rătăciri, Algoritm literar
revine la normal cu recenzii decente.

Familia, nr. 5 are 136 de pagini. Poemul de început, semnat
de Ioan Moldovan, impresionează cititorul. Ca și asteriscurile
lui Gh. Grigurcu. Cităm, Imaginarul: starea de risc a realului. Al.
Cistelecan surprinde cu un articol despre Lotis Dolenga
(pseudonimul poetic al Elisabetei Șișcă). Ciudata poetă, năs-
cută la Bălți, a activat prin 1937-1942 și a murit uitată în 1961,
la doar 56 de ani. Războiul și comunismul au întrerupt cariera
ei. Familia rămâne, în totul, o revistă de luat în seamă.

Alternanțe, cu nr. 3 (20), din iulie 2018, ne-a urat vacanță
plăcută. Care include și lectura acestui număr al publicației
din Germania, bogat în texte pertinente precum eseul lui
Mircea Braga despre Cititorul Model propus de Umberto eco.
Mai semnează Andrei Zanca, Ion Pop, Rodica Grigore și alții.
Victoria Milescu propune un lung și frumos poem, iar Gellu
Dorian un text de teatru scurt.

Climate literare a ajuns în anul 11 la nr. 106 sub conducerea
directorului fondator, Ion Iancu Vale, și a directorului editorial,
Gheorghe-Valerică Cimpoca. Caseta tehnică a revistei din Târ-

goviște cuprinde un număr mare de „colaboratori principali”.
De unii am auzit, de alții nu. Dar numărul curent mizează pe
autori din afara acestei liste, revista părând deschisă spre
nume noi. Dintre poeți am remarcat ideile Aureliei Panaite:
Avea bunica mai de toate./ Avea o prispă cu mușcate./ Avea fân-
tănă, pâine, sare,/ Avea putere și răbdare. Din păcate, satul
decade în (post) modernitate, în viziunea poetei el ar fi trebuit
să rămână la căruțe și lapte muls idilic și neigienic: Văcuțe sunt
puține-n sat./ Bem lapte pasteurizat./ Căruțe vezi foarte puține/
Dar te-ntâlnești cu limuzine. Până să se legifereze revenirea ate-
lajelor pe drumurile publice, la cerința versificată a doamnei
Panait, dăm de Liliana Popa. Aceasta publică o Anamneză: Pe
stânca albă, alge moarte/ Ce mușchiul verde pot ucide. Algele
care ucid și moarte par o amenințare serioasă, ca și timpul: În
porți îmi bate timpul desfrunzit/ se uită peste umăr vanitos. Acest
timp care e și vegetal și personificat e destul de înfricoșător.
Ca și versurile Andrei Tischer ce ne sfătuiește: În ultima noapte
e bine să mori. Sigur că, dacă mori în orice noapte, aceea
devine ultima. Dar mai ales dacă„tu te zbați în propria-ți venă”
și„te-am hrănit cu foamea și cu setea mea”. Un personaj hrănit
cu foame va slăbi până va ajunge ca poemele din Climate
literare, toate cam de acest nivel. Nici proza nu-i mai presus.

Un număr sărbătoresc publică revista SpectActor a Teatru-
lui Național Marin Sorescu din Craiova pentru că este dedicat
Festivalului Internațional Shakespeare din acest an, pentru că e
vorba de cel mai important dramaturg al lumii și pentru că bi-
lanțul festivalului e prezentat excelent, ca un meci palpitant,
de Adrian Mihalache precum și pentru că în acest număr sem-
nează George Banu. Dar și alți membri ai echipei teatrului
craiovean merită aprecieri, iar ținuta grafică a revistei, inclusiv
în varianta on-line, atrage o privire admirativă. Se pare că,
într-adevăr, ediția din acest an a Festivalului a fost una de ex-
cepție și felul în care a fost prezentată de revista teatrului a
făcut poftă cititorilor și spectatorilor care nu au avut privilegiul
de a fi prezenți la un regal Shakespeare. Se cuvine să reluăm
sinteza profesorului Adrian Mihalache despre destinul lui
Shakespeare în primul sfert al secolului XXI: Globalizarea lui
Shakespeare s-a desăvârşit prin arta cinematografică. Filmele lui
Laurence Olivier au fost văzute peste tot şi au inspirat replici in-
teresante, mai ales în Rusia şi Japonia. Othello al lui Serghei Iutke-
vici a luat premiul pentru regie la Cannes, în 1955, iar Ludmila
Kasatkina a fost cea mai bună Catarina din câte am văzut, într-un
film din 1961. Au urmat marile ecranizări ale lui Kozînţev, Hamlet
şi Regele Lear. Akira Kurosawa a realizat un excepţional Macbeth
în tonalitate japoneză şi un mai puţin reuşit Lear, cu titlul
Ran.Shakespeare globalizat este refractat prin culturile diverse în
care a intrat. Nu se ştie cine este mai câştigat: marele autor sau
respectivele culturi. Acest fapt a fost vizibil la Craiova, cu ocazia
Festivalului Internaţional Shakespeare, ajuns la a XI-a ediţie, diri-
jat în continuare cu fervoare şi inspiraţie de neobositul Emil
Boroghină. ���
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Î
n zilele de 22-23 iunie s-a des-
fășurat la Arad Colocviul Național
al Revistelor de Cultură. La co-
locviu au participat reviste lite-

rare editate sau girate de Uniunea
Scriitorilor din România, alături de alte
reviste importante din toată țara dar și
de cea mai tânără revistă de cultură, Re-
vista NEUMA. Reprezentanții revistelor
de cultură s-au adunat la aceeași masă
spre a discuta și dezbate problemele cu
care se confruntă presa culturală în era
audiovizualului, a mijloacelor electro-
nice de editare și informare. Revistele de
cultură au fost reprezentate de redac-
tori-șefi și redactori. Tema din acest an
a colocviului a fost una de actualitate:
„Reviste centenare - reviste postdecem-
briste” . Colocviul a fost deschis de către
poetul Vasile Dan, redactor șef fondator
al Revistei Arca și amfitrionul acestei în-
tâlniri care pune Aradul pe harta cultu-
rală a țării prin organizarea acestui Co-
locviu aflat la cea de a V-a ediție. Isto-
ricul literar și criticul Răzvan Voncu,
redactor-șef al Revistei România Literară
a vorbit despre importanța revistelor de
cultură și rolul important jucat de aces-
tea în istoria României și în făurirea
României. Este nevoie de reviste de cul-
tură, este nevoie ca ele să fie susținute
dar nu trebuie pierdut din vedere nici
faptul că oamenii de cultură, scriitorii
trebuie să se susțină între ei, să se coali-
zeze în cel mai înalt sens al cuvântului
pentru a fi continuatorii unei impor-
tante tradiții publicistice. Criticul și is-
toricul literar Mircea Mihăieș a vorbit
despre faptul că există interes pentru
cultură și pentru lectură chiar și în rân-
dul tinerilor și a îndemnat spre o „bună
agresivitate” în apărarea dar și în pro-
movarea valorilor culturale și de breaslă.
Criticul literar Dan Cristea, directorul Re-
vistei Luceafărul de Dimineață a vorbit
despre faptul că directorii și redactorii
revistelor de cultură reprezintă o elită

culturală, intelectuală. Olimpiu Nușfe-
lean, directorul Mișcării Literare a ridicat
problema accesului la cultură a celor
mai tineri cititori. Andrea H. Hedeș, di-
rectoarea Revistei NEUMA a mulțumit
pentru onoarea de a participa la dezba-
terile Colocviului alături de reprezen-
tanții principalelor reviste de cultură

centenare și postdecembriste din țară și
de bucuria de a reprezenta la dezbateri
cea mai tânără revistă de cultură, Re-
vista NEUMA. Totodată a prezentat și o
comunicare cu titlul „De la Centenar la
Millenials și mai departe”, comunicare
pe care o veți putea citi în următorul
număr al Revistei NEUMA.

Colocviul Naţional
al Revistelor de Cultură,
ediţia a V-a, Arad, 22-23 iunie
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gElu nEgrEa

C
u câteva minute înainte de începerea semifinalei
dintre dracii roșii și reprezentanții cu crampoane ai
cocoșului galic, incompetenta absolută în materie
de fotbal care se recunoaște a fi colega mea de

apartament, numita Sonia, a pronosticat cu parșivă candoare,
citând titlul unei comedii cinematografice din urmă cu aproape
o jumătate de secol: dacă e marți, e Belgia. Spre satisfacția mea
– destul de aproximativă, de altfel –, la sfârșitul celor 96 de
minute de joc, era (încă) marți, dar Belgia nu era în finală, fiindcă
nici pe stadionul din Sankt Petersburg – fost Leningrad, fost
Petrograd, viitor Putiningrad… – ea nu a fost favorita cu același
nume a presei sportive și mai puțin sportive de pe meleagurile
europene și mai puțin europene, grăbite ca virgina la măritiș să
semnaleze nașterea, în districtul Bruxelles și câteva localități
limitrofe, a unei echipe de talie mondială sau, măcar, a uneia în
stare a fi capabilă să-și adjudece – fie și în dulcele stil ciupitativ
– un titlu fotbalistic planetar. N-a fost să fie fiindcă, printre altele,
nici nu se cuvenea să fie. Asta neînsemnând nici pe departe de
Moskova (titlul unei cărți de pe vremea când Rusia era Uniunea
Sovietică!) cum că Franța lui Didier Deschamps ar fi meritat să
dispute finala! Dar cum eliminarea ambelor combatante este
neregulamentară, a trebuit să mă consolez cu melancolica
victorie a mediocrității celei mai performante.

Tricolorii francezi au câștigat fără glorie cu 1–0, valorificând
norocos un corner absolut oarecare. Cam la fel de oarecare ca
acela irosit de japonezi în meciul anterior cu diavolii decolorați,
din care s-a iscat însă miracolul băftosului contraatac din
ultimele secunde, care le-a readus flamando-valonilor roșeața în
obraji, fără totuși nici un merit de ordin fotbalistic. De altfel,
chestia asta cu meritocrația în derivă către opusul său a reușit,
tiptil-tiptil, să se instaureze în chip de pecete axiologică peste
fizionomia întregului Mondial rusesc – altfel, perfect organizat
și desfășurat în condiții superlative de fair play, atât pe terenurile
de joc, cât și în afara lor. S-a întâmplat astfel că am asistat, per
ansamblu și pe compartimente istorico-geografice, la prăbu-
șirea unei lumi de idoli și de rânduieli ierarhice căreia i-ar veni ca
o mănușă (sau, mă rog, ca niște jambiere…) titlul operei wag-
neriene Amurgul zeilor, cu varianta carpato-dâmbovițeană
Fost-ai, lele, cât ai fost,/ verde de sipică.

Să te numești Germania, să fii campioană mondială en titre
și să nu reușești să ieși dintr-o grupă în care până și noi am fi
nutrit speranțe de promovare în optimi reprezintă o contra-
performanță jalnică, pe care doar plecarea cu coada între
membrele inferioare a vicecampioanei la fel de mondiale,
Argentina, a putut, concentrându-se, pentru ca s-o concureze.
Cu deplin succes, nimic de zis, și cu Lionel Messi în formă de
panaș la o pălărie pentru care adjectivul „turtită” constituie un
veritabil elogiu.

S-au încolonat după dânsele, într-o binemeritată ordine
aleatorie, deținătoarea titlului european, Portugalia lui Cristiano

Ronaldo (Vai, vai, vai cum trece vremea/ toate fetele-mi zic old
boy…), Brazilia decăzută până la a fi atribuită simbolic lui
Neymar (cel mai plat și mai netalentat trișor dintre liderii
selecționatei cariocas din toate timpurile), Spania lui…, aștep-
tați un moment…, a lui… Sincer, în afară de Don Quijote, habar
n-am a cui poți spune (fără riscul de a fi suspectat că faci mișto
ori că ești dus cu bărcuța pe Marea Azov) că a fost, la această
Cupă Mondială, ex-furia roja. Nu poate fi omis, bineînțeles, în
acestă horă a decepțiilor de toate culorile Uruguay-ul lui El
Matador Cavani și lui El Mușcător Suarez (scuzați gluma de doi
bani, dar nici evoluția lui n-a valorat mult mai mult…).

În acest context valoric, dacă mă pot exprima așa, te trezești
în situația disperată ca o formație de tractoriști fotbalistici, cum
este team-ul Angliei, să atingă semifinala competiției și să viseze
color și întemeiat că se va încununa regina balului în dauna
republicanilor de peste Canalul Mânecii. Desigur, catastrofa ar
putea fi evitată, dar cine poate garanta că selecționata de
fotbaliști unu’și unu’care este naționala Croației nu va fi avut în
noaptea premergătoare confruntării cu perfidul Albion un
coșmar în care Umtiti (fundașul francez care le-a băgat mortu-n
casă belgienilor) le repeta obsesiv că, undeva, în sud-estul
Europei, se întinde mai mult decât îi e plapuma o regiune
numită Balkania?!

Și a fost miercuri, și a fost miracolul etnic etalat, ca o superbă
sfidare aruncată lumii, de reprezentanții unui popor înzestrat
cu virtuți nepereche: mândrie națională dusă și întoarsă până
la jertfa de sine, vitejie desprinsă, parcă, din poemele cavalerești
ale evului mediu încântător, credință neclintită în destinul său
sportiv fast (a se vedea, în acest sens, performanțele croate de
nivel mondial într-ale baschetului, polo-ului, tenisului etc., etc.,
la care, din această vară, se adaugă sportul-rege…), abnegație,
devotament și iubire pentru culorile patriei, talent uriaș plus o
capabilitate fără egal de a nu-l risipi. Cu un cuvânt, Croația. Sau,
cu alt cuvânt, Luka Modrici, cel mai strălucitor număr 10 de pe
Terra zilelor noastre, căruia Real Madrid îi datorează ultimele trei
trofee Champions League, iar UEFA un Balon de Aur. Lider și
simbol al unui unsprezece alcătuit, în proporție covârșitoare,
din Fotbaliști (de jucători e plină lumea!), din tineri care nu
numai că știu cu mingea, dar le și place s-o mângâie și s-o
vrăjească, fermecându-i pe spectatori.

Vor câștiga sau nu croații titlul suprem? După semifinala cu
Anglia, chestia asta (aproape că) nu mai contează…

Nota red.:

În finala mondială, FRANțA – Croația 4-2 (2-1).
Au marcat: Mario Mandžukić 18' (AG); Antoine Griezmann

38' (P); Paul Pogba 59'; Kylian Mbappé 65' / Ivan Perišić 28'; Mario
Mandžukić 69'.

Amurgul zeilor



CARTEA DE PROZĂ
Horia Bădescu
Moralismul bine temperat

DICŢIONAR
Nicoleta Milea
Andrei Moldovan - puterea
de a discerne...

PROZĂ NEUMA
Ana Dobre
Viața-corridă în reprezentări
ale umorului

CARTEA DE PROZĂ
Ana Dobre
Diagonalele risipirii și căutarea sinelui

CARTEA STRĂINĂ
Sonia Elvireanu
Luis Benítez, Le Mètre étalon

CARTEA DE ETNOLOGIE
Menuț Maximinian
Pâinea noastră cea din etnologie

CARTEA DE POEZIE
Flavia Adam
Cum se recapătă o țară pierdută

Editura Neuma

POEZIE NEUMA
Radu-Ilarion Munteanu
Lumină de cuarț /
Un eu liric personal

CARTEA DE POEZIE
Niculina Oprea
Un poet în pas cu timpul

ANCHETĂ
Amintiri din copilărie

FESTIVAL
Alexandru Jurcan - Tiff 17

CARTEA DE TEATRU
Constantin Cubleșan
Victor Papilian - teatru inedit

ISTORII INSOLITE
Radu Sergiu Ruba
Fața mai puțin vizibilă
a Marii Uniri de la 1918

COLŢUL LUI YORICK
Radu-Ilarion Munteanu
Călătorii

EDUCAŢIE
Adrian Costache
„Revoluția” comportamentelor

PLASTICĂ
Oana Maria Cajal,
Fascinația lui Shakespeare

JURNAL TEATRAL
Ion Cocora

TEATRU
Dinu Grigorescu
Fascinația ludicului și plăcerea de a juca

PREMIERE
Alexandru Jurcan
Actualitatea lui Molière

TEATRUL DRAMATURGILOR ÎN TURNEU
Horia Gârbea
Teatru cu sirop de arțar

REPORTAJ
Menuț Maximinian
FestLit Cluj sub semnul Centenarului
Marii Uniri

ROCK
Codruț Radi
De la Flower Power la Marele Rock
Dumitru Ungureanu
Rockării și alte drăcii

TEEN SPIRIT
Migai Gligan
Poezie

CULINAR
Florica Bud
Amintiri și pohte copilărești

Vitrina cu cărți
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