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Îmi propusesem să scriu, drept editorial al revistei pentru luna aceas
ta, câteva însemnări legate de lectura poeziei. Evenimentele din „vine rea 
neagră“ a lui 10 august nu puteau însă să mă lase indiferent. Mau scos cu 
brutalitate din „matca“ gândurilor profesionale și din normalitatea o  biș    nu 
ințelor, ca pe orice om, de altfel, care, fără cuvinte mari, pe lângă preo cu
pările lui firești, se simte părtaș și la viața cetății. Ceea ce am văzut pe ecra 
nul televizorului ma proiectat, ca întrun coșmar, întro lume a violenței, a 
barbariei, a furiei și răzbunării sălbatice pe care, aidoma altora, nu puțini, 
no mai credeam posibilă după sângeroasele zile ale Mineriadei din ’90. Și 
totul nu în România tulbure, aflată în derivă, a acelor ani, ci în România de 
astăzi, țară a Uniunii Europene și membră a alianței NATO, care, în plus, sar 
pregăti, chipurile, să celebreze o sută de ani de la miraculoasa Mare Unire. 

Nu sunt un analist politic și nici nu am putința să desfac pânzele de 
păianjen ale manipulărilor care sau țesut și se țes în jurul protestelor din 
10 august și ale asaltului represiv care sa pus în funcțiune, la o scară greu 
de imaginat, împotriva protestatarilor, dintre care unii veniți din Diaspora. 
Ceea ce știu însă este, încă o dată, ceea ce am văzut, deși nu sunt chiar un 
inocent care să nu realizeze uriașa forță de influențare, întro parte ori în alta, 
exercitată de televiziuni. Și am văzut, fără nicio îndoială, oameni ca mine, 
ca tine, ca el sau ca ea loviți, călcați în picioare, împroșcați cu gaze lacri
mogene, hăituți pe străzi la kilometri distanță de Piața Victoriei și de clădirea 
Guvernului. Să nu ni se prezinte justificări, argumente, motivații. A fost un 
măcel în toată regula, înfăptuit cu o tehnică a forței cu care ai întâmpina un 
ina mic cotropitor, venit dintro țară dușmană. Îmi este astfel greu sămi scot 
din minte imaginea acelui „om în alb“ care, ca un dirijor macabru, cu gesturi 
de un teatralism insuportabil, dat fiind contextul, își ghida oamenii echipați 
pânăn dinți săi culce la pământ pe cei din fața lor, îmbrăcați ca de vară, cu 
mâinile goale sau ridicate deasupra capului. Sper, din tot sufletul, ca organele 
în drept, Procuratura să găsească vinovățiile și pe cei în culpă și să impună 
mă  surile de luat, cuvenite în temeiul legii. Statutul României din anul 2018 
nu mai permite, ca în 1990, măsluiri ale faptelor, mușamalizări, distorsiuni și 
tergiversări. Adevărul trebuie, cu orice preț, să iasă la lumină.

Oamenii care protestau în Piața Victoriei aveau toate motivele și 
în  drep  tă țirile să protesteze, pentru că nu trăiesc doar cu ochii în statistici 
(„ro  ze“, cum altfel?), ci privesc și ascultă, înțeleg bine ce se întâmplă în 
ju  rul lor. Viețuim astfel în țara în care, răstălmăcind binecunoscuta și judi ci
oa sa zicală, „nepotrivitul“ e țeapăn instalat la „locul nepotrivit“. De la pri
mulministru la miniștri, de la șefi ai administrației publice până la obscuri, 
dar atotputernici directorași și inspectori din teritoriu, o mulțime dintre ei 
sunt numiți politic, mediocri intelectualicește, găunoși în ce privește crite
ri  ile morale. Incompetența pluridimensionată, dar sprijinită, de multe ori, 
cu patalamale de studii de la facultăți și institute de doi bani, îți sare în 
ochi și te strânge de gât. Filologi se ocupă de finanțe ori de armată, fi nan
țiști trebăluiesc pe la cultură, teologi diriguiesc probleme de mediu, semi
analfabeți conduc în educație, repetenți fac legi sau se dau mari în treburile 
țării. Conceptul de responsabilitate, care însoțește simțul valorii, e ceva care 
le rămâne necunoscut, ca un tărâm neexplorat. Nimeni, așadar, nu răspunde: 
pentru pagube imense aduse economiei naționale, pentru construcții care 
se distrug la scurt timp după inaugurare, pentru bani aruncați degeaba, pe 
fereastră, pentru limbaj care sfidează gramatica, pentru gafe care aduc a tin
ge  re atât prestigiului instituțiilor pe care le conduc, cât și, adesea, ima  gi nii 
și intereselor țării. Nimeni nu răspunde (ce miniștrii!) pentru decă de  rea ac
cen tuată, urmărită chiar cu perseverență cinică, a educației și învăță mân tului, 
principalele mijloace la îndemână pentru modernizarea României. Demisia 
de onoare pare să fie, și ea, pentru guvernanții noștri, ceva despre care nau 
au zit niciodată și nici că vor saudă. 

Suntem la o sută de ani de la Marea Unire, sărbătoarea națională cea 
mai îndrăgită, cea mai de suflet, și niciun proiect memorabil, demn de Cen
tenar, nu se întrezărește încă. Se văd, în schimb, la tot pasul, incompetența și 
incompetențele. Să nu mai protestăm? Ba, dimpotrivă. n

     Dan Cristea 

   omul nepotrivit 
             la locul nepotrivit
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CRONICA literarA
DAN CRISTEA

Doi poeţi premiaţi

//

-

„inima e un iepure roșu/ ce sare brusc/ din tufiș“. Și, 
în fine, versuldefiniție cel mai izbutit – „doar sângele 
e cerul oricui/ plin de stele“ – care ne trimite spre 
metaforele dominante ale volumului, metaforele 
sângelui. Ele ne atrag atenția și prin expresivitate 
și prin semnificația diferită pe care o dobândesc. 
Simbolul vieții poate să apară astfel întrun context 
dramatic („implozia sângelui în trup precum/ întro 
deltă ascunsă“ ori „sângele în față, în piept/ țâșnind 
iute prin mâini și picioare/ apoi disperat înapoi în 
inimă./ captiv“), întrunul descriptiv („așa cum 
gâl  gâie captiv/ sângele cuiva“) sau întrun context 
emblematicereditar („tot arborele meu genealogic/ 
care se pierde în sângele meu“).

ot de culoarea sângelui poate fi uneori, pentru 
poet, și cerneala. Simbolismul culorilor, roșu, 
alb, negru, joacă, și el, un rol important în poe

tica volumului, în care metaforele vederii din Lentila 
de contact sunt înlocuite de metaforele scrisului. 
Pixul alb trasează „literele albe“, care, ca niște 
termite, scrijelesc pe hârtia neagră a manuscrisului 
„un tatuaj liric al neantului“. Întralt loc, hârtia „se 
aprinde încet cu cerneală roșie de foc“. „Cartea in
somniacă“ așteaptă închisă în manuscris. Un „po em 
tardiv“ înnegrește hârtia albă („nerușinat de albă“). 
Alături de viața biologică există o altă viață, care 
„se scurge pe hârtie/ un fir negru de cerneală înnodat 
întrun singur vers încet/ perfect fără punct“.

Întrun cuvânt, o poetică migăloasă care 
în  soțește impresia de oboseală lăsată de întregul 
volum. 

* * *

Cartea de poeme a lui Liviu Ioan Stoiciu 
(Efecte 2.0), premiată la FestLit ClujNapoca, 2018, 
trimite, prin titlu, la stadii actuale de dezvoltare a 
internetului (Fenomenul Web 2.0), care, dacă înțeleg 
bine, ar promova, în proporții sporite, colaborarea 
și interacțiunea utilizatorilor în ce privește crearea 
conținutului comunicării. Sugestia ar fi că, meta fo
ric vorbind, poezia, limbaj particular, solicită par
ticiparea cititorului și, în același timp, așa cum se 
întâmplă cu poemele lui Stoiciu, aceasta se poate 
transforma întrun loc de convergență al mai multor 
„voci“ care interacționează în discursul poemului. 

uternic narativizat, discursul din poemele lui 
Stoiciu pune în fața cititorului întrebările (cine 
vorbește? cine gândește?) pe care, îndeobște, 

ni le formulăm la lectura prozei. Calchierea lim
ba jului oral face însă și mai dificil răspunsul la 
asemenea întrebări. Poemul apare astfel ca vor
bi re (și nu o dată chiar ca „vorbărie“ obscură, în 
gol, fără suportul poveștii), învălmășind și permu
tând persoanele care se exprimă (eu, el, ea), ca și 
modalitățile de exprimare (dialog, monolog, mono
log interior, „voce impersonală“, „voci anonime“). 
Din tot acest amalgam de spuneri și gânduri se 
desprinde un personajtip ca unic locuitor al 
poemelor. Acesta se simte teribil de singur („Sunt 
singur și izolat, al nimănui,/ dacă mă prăbușesc pe 
stradă, nici câinii/ vagabonzi nu se uită la mine“), 
dezamăgit și dezorientat, bolnav și trist, indecis 
și indispus, pesimist și fatalist, pradă îndoielilor, 
neliniștilor și amărăciunilor, măcinat de „răul din

lăuntru“. Personajul în cauză nu se mai suportă, e 
la capăt de drum, „suferă și bombăne“, își plânge 
de milă, „se chinuiește și nu se bucură de nimic“, 
se consideră inutil și expus, „este dimpotrivă“, se 
admonestează, „se biciuiește singur“, nemulțumit 
totodată de ceea cel înconjoară („compoziția toxică 
a acestor vremuri“).

etafora se ivește rar în text și unul dintre 
exemple ar putea fi acesta: „Vreau sămi 
închei socotelile: târâi funia/ scrisului și azi 

după mine…“. În schimb, printre modalitățile cel 
mai des folosite pentru a sparge monotonia acestor 
„jelanii“ hiperbolice, pe care leam putea privi ca 
pe niște povestiri psihice, figurează umorul, ironia, 
luarea peste picior. Astfel, un personaj feminin, 
„venit să moară“ în Parcul Cișmigiu, renunță la 
gestul sinucigaș, scuzânduse că acesta înseamnă 
„zădărnicie, chin și întristare a minții“ și că, în plus, 
na terminat de citit cărțile din bibliotecă (Impuls 
imoral). Un alt sinucigaș prezumtiv (Lasă, te spân
zuri mâine) abandonează și el gestul, salvat de 
„mirosul tufei de liliac“. În Hai, gata, un personaj, 
care meditează la faptul că „am în spate un diavol/ 
care mă tot îndeamnă să fac/ rău, dar eu nu fac“, 
e trezit din aiurelile minții tocmai de încornorat: 
„Diavolul/ îmi arde două perechi de palme:/ hai, 
gata, trebuie să facem rost de haleală, nu/ dormi pe 
picioare!“. Întralt poem, finalul așazisei intros
pecții de sine e și mai tăios: „Mare demagog. Ce 
faci? Meditez./ La ce meditezi? Meditez la mine. 
Hai sictir!“.

Ca și volumul precedent al poetului (Nous), 
volum însă mai complex, mai incitant, atât prin 
di ver sitatea abordărilor, cât și prin prezența unor 
„nu clee“ epice stranii ori fantastice din lumea sa
tului, volumul de față, mai sărac în „povești“, 
conține totuși câteva poemepovestire cu personaje 
care aparțin lumii periferice, a marginalilor și dez
moșteniților sorții. În Neputința, aiurează un drogat 
cerșetor, victimă a amorului. În Singurătate, un 
bătrân, după câte se pare tot victimă a amorului, 
se vaită că a „pierdut tot, și inimă și suflet“. Într
un poem mai profund (Îți amintești?), o femeie sin
gură, mamă de copil, „abia întoarsă de la coadă“, 
retrăiește halucinant, în bucătărie, amintiri din sân
ge rosul decembrie ’89, bâiguind „Ce rost o mai fi 
având și viața asta“.

ntrunele poeme apar detalii autobiografice, 
în altele, fantasme, vedenii, scene de umor 
ne gru. Câteva compoziții mimează însemnă

rile de jurnal intim, legate mai ales de momente 
petrecute la mare. Cea mai bună dintre ele, Nimic 
tragic, consemnează și ziua și locul (31 iulie, Cos
tinești), fiind o „vedere“ a urâtului, iritantului și 
respingătorului din decor. Finalul poemului poate fi 
luat și ca un exemplu al distanțării practicate pe mai 
multe porțiuni din volum. La o dugheană din bazar, 
cu borcănele de leac, personajul autorului așteaptă, 
în tăcere, să fie întrebat: „de ce suferi, tataie și ia să 
ne spui ce te doare…“ n

Vasile Dan, Focul rece și alte poesii, 
Editura Cartea Românească Educațional, 2018

Liviu Ioan Stoiciu, Efecte 2.0, Tracus Arte, 2017

oua carte de versuri a lui Vasile Dan, intitulată 
Focul rece și alte poesii – o carte „subțire“, 
con ținând numai cincizeci de poeme – poate 

fi considerată o prelungire a volumului anterior, 
din 2015, Lentila de contact, premiat cu Premiul de 
poezie al Uniunii Scriitorilor. Versurile recente culti
vă, acum, ca și altădată, simplitatea și deopotrivă 
misterul, tinzând spre finețea și concentrarea expre
siei; multe teme și motive continuă să persiste 
(„universul invizibilelor“, dedublarea, levitația și 
climatul aerian, metafora copilului); se întâlnesc și 
formulări frumoase, sugestive, dar tonalitatea întregii 
culegeri apare, prin comparație, ușor obosită, ușor 
repetitivă, atinsă de manierism. Poetul sa instalat, 
de pildă, prea lesne întro zonă a negativității și in
deciziei, unde domină necunoscutul, nespusul, non
existentul, cam abuzând de adagiul socratic al „ști
inței neștiinței“.

O „artă poetică“, expusă în ultima piesă din 
volum (scrisoarea mea către un tânăr poet) respinge 
cadrul lui „aici și acum“, optând programatic pentru 
polisemiile ambiguității. Versurile sunt bune, 
construite cu grijă, însă departe de a fi memorabile. 
Mai degrabă, de la un punct, devin previzibile: „eu 
las în text tremurând/ o ușă îngustă/ întredeschisă/ ce 
duce undeva/ mai bine spre altundeva/ nu știu prea 
bine/ nici eu unde// poate e un tunel pe sub muntele 
ăsta/ de nori groși/ ori un puț sub nisip/ în deșert ori/ 
un fluture aspirat/ sinucigaș/ de flacăra singură/ slabă 
a unui chibrit/ din palmele mele/ căuș“. Întrun alt 
poem, recurgând la o comparație animalieră, Vasile 
Dan își descrie poezia în termenii misteriosului 
și fragilității, ai măsurii și ororii de stridențe, ai 
imprevizibilului și acuității la imperceptibil: „poesia 
mea merge înainte tiptil tiptil/ ca o pisică neagră 
speriată/ uneori sentoarce brusc/ din mijlocul dru
mului/ în auzul ei fin însă/ se stinge totul“. Întra
devăr, nu puține dintre poemele volumului (notabil 
este a fi) sunt cutreierate de prezențeabsențe, lă sând 
cititorului sarcina (sau plăcerea) de ași alege inter
pretarea.

Compusă cam în felul imprevizibil și impre
sionist al notării de jurnal intim (în ieri sa înserat 
se și face o referință la acesta), culegerea lui Vasile 
Dan ne propune totuși câteva repere, și retorice 
și metaforice, pe care se cuvine să le subliniem. 
Astfel, o figură preferată de poet este oximoronul, 
pe care îl întâlnim în imaginea focului rece („sânge. 
fier roșu ce curge/ în jgheab/ în trup“), nu atât de 
puternică însă pe cât sunt, în schimb, imaginile din 
versurile, cu reverberație trakliană, care îi urmează: 
„doar acidul dimineții/ spală rugina noaptea/ de pe 
inelarul/ celui singur“. Calificări contradictorii, nu 
departe de figura oximoronului, apar și în alte îm
prejurări. Destinul propriu, de pildă, așa cum șil 
intuiește poetul, este „fragil și puternic“. Cartea, 
întrun montaj diferit al contrariilor, „e grea/ cu 
plumb în fiecare literă/ cartea e ușoară în levitație/ 
desfoliată“. Sau, tot în formulărișoc legate de carte: 
„naș fi vrut cartea asta/ ce nu se deschide/ nu se 
închide nu începe nu se termină/ niciodată“.

 construcție recurentă în discursul poetic al lui 
Vasile Dan, cel puțin din acest volum, este și 
versuldefiniție, în care termenul de bază (așa

numita temă) e echivalat, printro suită metaforică 
(metafora atributivă), cu un alt termen, aparținând 
unui domeniu noțional cu totul diferit. Iată câteva 
exemplificări: „viitorul e o scrisoare/ trimisă de ni
meni/ de nicăieri/ de care ai fugit/ la altă și altă/ adre
să“; „cuvântul e un ou roșu de paști/ un ou cu pene“; 
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reușesc să dobândească decât un statut de umoriști, 
textieri sau autori de scheciuri, neînregistrați de isto 
ria literaturii. 

Și totuși, Caragiale este unul dintre marii 
noștri scriitori, un clasic ale cărui texte sunt studiate 
la școală. Cum se explică acest succes neașteptat? 
Explicația este simplă: tot ce a scris, Caragiale a 
scris bine. De fapt, nu bine, ci extraordinar de bine. 
Este încă o dovadă că în literatură, mai mult decât ce 
scrii, contează cum scrii.

Observator atent, cu o privire pătrunzătoare și 
mefistofelică, al lumii căreia îi aparținea, Caragiale a 
făcut un fel de cronică de moravuri. Datorită lui, viața 
de fiecare zi, plină de pitoresc, dintro societate în 
curs de modernizare, sa înscris pentru multă vreme 
în memoria noastră culturală. Caragiale na căutat 
subiecte sublime sau senzaționale. A scris despre 
băr bați geloși și femei cochete, despre discuțiile 
din tre mușteriii unui restaurant, despre familii care 
pleacă în excursii cu trenul, despre dialogurile ab
surde dintre bucureștenii amețiți de caniculă, despre 
adultere acceptate tacit de soții înșelați, des pre 
ziariștii care nu cunosc bine limba română. În același 
registru comic a descris și animația sterilă de pe scena 
vieții politice, în special în ultracunoscuta piesă de 
teatru O scrisoare pierdută, jucată și rejucată, cu un 
entuziasm niciodată epuizat, de toate teatrele noastre 
și de numeroase teatre din străinătate.

Dar ce înseamnă în cazul lui Caragiale „a 
scris bine“? Este vorba, înainte de toate, de con
strucția bine articulată a fiecărei schițe și a fiecărei 
comedii. Nimic nu este lăsat în aceste texte la voia 
întâmplării. De obicei autorul intră direct în subiect, 
apoi dezvoltă textul întrun mod logic și necesar, 
fără nicio pierdere de ritm, și îl încheie exact atunci 
când trebuie. Nu lasă nimic nespus, dar nu spune 
nimic în plus. 

Și încă un lucru. Deși construite riguros, text
ele caragialiene nu sunt și previzibile. În cuprinsul 
lor se cultivă paradoxul, răsturnările de situație, 
confuziile intenționate și simetriile comice. Autorul 
îi ia mereu prin surprindere pe cititori sau spectatori 
și provoacă în rândurile lor explozii de râs (iar uneori 
de plâns, dacă ne gândim la Năpasta).

Scriitorul atinge virtuozitatea în folosirea 
stilului oral. Personajele vorbesc atât de firesc încât, 
dea lungul lecturii, ne creează impresia că le auzim. 
Dar, atenție, nu este vorba de o oralitate reprodusă, ci 
de una reconstruită. Mulți imitatori ai lui Caragiale 
au înțeles greșit lecția lui și au înregistrat cu o 
conștiinciozitate mecanică, asemenea lingviștilor 
in te resați de limba română vorbită, schimburile de 
re plici ale oamenilor din magazine, din autobuze 
sau de pe stradă. A rezultat o proză nonfiction, mo
notonă și plicticoasă. Caragiale a extras esența ora
lității, a imitat inventiv realitatea, a făcuto mai ex
presivă.

Nu întâmplător multe replici ale personajelor 
sale au devenit celebre:

„Sunt un june, tânăr și nefericit, care suferă 
peste poate și iubește la nemurire!“;

„Ori toți să muriți, ori toți să scăpăm!“;
„Trădare să fie, dacă o cer interesele partidu

lui, dar să știm și noi!“;
„După lupte seculare, care au durat aproape 

treizeci de ani, iată visul nostru realizat!“;

ViaTA S i OperA
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Ion Budai-Deleanu
(1760−1820)

espre Ion BudaiDeleanu se știe că a scris în 
1800 Ţiganiada, o epopee „eroicomică“. Iar 
unii adaugă: „prima epopee în limba română“. 

În realitate, este vorba de mai mult decât de autorul 
unui text literar şi anume de un spirit enciclopedic, 
de anvergura lui Dimitrie Cantemir. Acum două 
sute de ani, cu mult îna inte de a se naşte Eminescu, 
el a creat o operă com plexă, cuprinzând nu numai 
versuri, ci şi studii lingvistice, lucrări istorice şi 
traduceri. Numele său nu poate să lipsească de pe o 
eventuală listă a intelectualilor de elită din Europa 
de la sfârşitul se colului 18 şi începutul secolului 
19. 

Țiganiada, desigur, este principala lui 
operă, opera unui erudit care se joacă. Ion Budai
Deleanu avea cunoștință de faptul că Homer 
însuși, prezumptivul creator al epopeilor Iliada și 
Odiseea, a compus probabil și Batrachomyomachia 
(Războiul dintre broaște și șoareci), o parodie de 
epopee. O parodie de epopee este și Țiganiada, 
plină de culoare și umor, în care găsim, în loc de 
eroi, personaje pitorești iar în loc de scene eroice, 
scene comice. Ca orice parodie, și aceasta este o 
literatură de gradul doi, care presupune o bună 
cunoaștere a literaturii, a mecanismului ei de func
ționare și a protocolului urmat de autor în relația 
cu cititorii. Încă de la titlul conceput prin analogie 
cu Iliada și cu Eneida (cuvânt pe care Ioan Budai
Deleanu îl transcrie Eneada), este evident că 
autorul sa documentat întro bibliotecă și nu pe 
câmpul de luptă. Că face literatură din literatură, 
dintro dorință de amuzament superior. Subtitlul 
am plului poem este și el livresc:

„POEMATION EROI CÓMICOSATIRÍC. 
ALCĂTUIT ÎN DOAOSPRĂZECE CÂNTECE 
DE LEONÀCHI DIANÈU

ÎMBOGĂȚIT CU MULTE ÎNSĂMNĂRI ȘI 
 LUĂRI AMINTE CRITICE. 
FILOSOFICE, ISTORICE, FILOLOGICE ȘI 
 GRAMATICE, DE CĂTRĂ 
MITRU PEREA șalții mai mulți în anul 1800.“

Din plăcerea jocului cu măști, sunt inventate, 
cum se vede, nume pentru autorul epopeii și pentru 
editorul ei.

Cele douăsprezece cânturi ale poemului – 
douăsprezece, tot după modelul lui Homer – oferă 
un spectacol de un mare dinamism, captivant, cu 
numeroase quiproquouri și răsturnări de situație 
(anticipând întrun fel agitația generatoare de 
comic din piesa lui Caragiale D’ale carnavalului).

În stil antic, la începutul poemului este in
vo cată muza și nu oricare, ci exact cea care la 
inspirat pe Homer. Apoi autorul face cunoscut în 
linii mari subiectul pe care urmează săl dezvolte:

„Musă ce lui Omir odinioară/ Cântaşi Va
tra homiomahia,/ Cântă şi mie, fii bunişoară,/ 

Toate câte făcu ţigănia,/ Când Vlad Vodăîi dede 
slo bo zie,/ Arme şolaturi de moşie,/ Cum ţiganii 
vrură săşi aleagă,/ Un vodăîn ţară şo stăpânie,/ 
Cum, uitânduşi de viaţa dragă,/ Arme prinsără cu 
vitejie,/ Baîn urmăîndrăzniră şa să bate/ Cu mur
geştile păgâne gloate“.

Urmează o dezlănțuire de acțiuni eroico
mice, cum le numește chiar autorul, de rivalități 
politice caraghioase, discursuri naivdemagogice 
și iubiri clamoroase, de un comic irezistibil. Ion 
BudaiDeleanu privește cu simpatie tot acest circ. 
Ca dovadă, nimeni, nici măcar adepții corectitudinii 
politice nu lau acuzat vreodată de discriminare pe 
criterii etnice și nici nu au pretins să fie schimbat 
titlul poemului din Țiganiada în Romiada.

Trecând în revistă alte scrieri ale lui Ion 
BudaiDeleanu, ne oprim, ca atraşi de un magnet, 
la valoroasa, dar atât de puţin cunoscuta Gramatică 
a limbii române, scrisă intenționat în latină, ca să 
poată fi citită de învăţaţii vremii din alte ţări.

Iată cum se adresează autorul cititorului în 
prefaţă (prefatio):

„Pentru ca gramatica să poată fi folosită atât 
de compatrioţii mei, cât şi de străini, am hotărât să 
o scriu în limba latină.

Iată, cititorule, ai lucrarea! Oricum ţi se va 
părea, primeşteo!“

În continuare, Ion BudaiDeleanu explică 
de ce, rupând cu tradiţia, numeşte limba noastră 
„română“ şi nu „valahă“. El este deci cel care a 
nu mit pentru prima dată română limba română! 
Merită să ținem minte această întâietate a cărtu
rarului de acum două veacuri.

Cartea, în întregime, care nu este o gramatică 
obișnuită, ci o gramatică enciclopedică, încântă şi 
uimeşte. Ion BudaiDeleanu ştia despre poporul 
român, despre istoria şi chiar despre viitorul lui, 
mai multe decât noi toţi. În două sute de ani, nu 
nu mai că nam reuşit săl întrecem, dar nici măcar 
nu lam ajuns din urmă.

Ion Luca Caragiale
(1852–1912)

proape toată opera lui Ion Luca Caragiale, 
scrisă acum mai bine de o sută de ani, este 
activă, din punct de vedere estetic, și azi. 

Culegerile de Momente și schițe, ca și cele de 
Nuvele și povestiri, comediile O noapte furtu
noasă, Conu’ Leonida față cu reacțiunea, O scri
soa re pierdută și D’ale carnavalului, drama Nă
pas ta, acestea, cel puțin, sunt reeditate frecvent, 
puse în scenă, ecranizate, traduse și comentate.

Prin ceea ce a scris, Caragiale na urmărit să 
facă educație cititorilor, să promoveze o anumită 
ideologie sau să câștige capital politic. Unicul său 
scop a fost să se amuze. Amuzândui, bineînțeles, 
și pe alții. Pare o miză literară minoră. Mulți alți 
autori care își propun doar să înveselească lumea nu 
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„Eu am nam înfățișare la douăsprezece 
trecute fix mă duc la tribunal.“;

„Un popor care nu merge înainte stă pe 
loc, ba chiar dă înapoi.“

Este larg răspândită opinia că personajele 
și situațiile persiflate de Caragiale în a doua ju
mătate a secolului nouăsprezece există și azi, că 
nimic nu sa schimbat în lumea românească în 
mai mult de un secol. 

Aprecierea este superficială și falsă. În 
realitate, pe vremea lui Caragiale se trecea, cu un 
entuziasm naiv, de la o societate patriarhală care 
avea farmecul ei la una modernă, de inspirație 
occidentală, iar toate cazurile de mimetism, stân
gă ciile și stridențele erau în felul lor simpatice. În 
vremea noastră, formele fără fond nu sunt deloc 
simpatice, sunt grotești, fiindcă societatea supusă 
occidentalizării este una grav traumatizată de 
regimul comunist. Când vor să se facă ascultați, 
unii dintre liderii de după 1989 nu sună din 
clopoțel, repetând „vă rog, puțintică răbdare!“, ci 
cheamă minerii.

Liviu Rebreanu
(1885−1944)

iviu Rebreanu a avut o viață plină de mo
mente dramatice și răsturnări de situație. 
Sa născut în 1885 întrun sat din Ardealul 

aflat sub jurisdicție austroungară, ca primul în
tre cei paisprezece copii ai unui învățător. A 
scris întâi în maghiară, apoi, cu un impresionant 
efort de adaptare, în limba română. Sa stabilit 
la București, unde sa impus prin talent, dar și 
prin tenacitate, făcând din literatură scopul vieții 
lui. A scris și în locuințe închiriate și în redacții 
zgomotoase și în închisoare (unde a ajuns din 
cauza convingerilor sale) și în elegante cabinete de 
lucru. A trăit o tragedie cumplită: fratele lui, Emil 
Rebreanu, ofițer în armata austroungară, a fost 
condamnat la moarte și executat, în 1917, pentru 
că a refuzat să lupte împotriva armatei române.

Tot Liviu Rebreanu a fost în două rânduri 
director al Teatrului Național și a făcut o carieră 
literară strălucită, deși a trăit numai 59 de ani. 
Romanele sale, printre care Ion, Răscoala, Pădu
rea Spânzuraților, Ciuleandra, Adam și Eva, Go 
rila, au avut răsunet și se reeditează și în vremea 
noastră, cu succes. 

Trecând pe neașteptate de la condiția de 
cerșetor la aceea de prinț − uneori și invers −, 
scriitorul na recurs la acea gesticulație teatrală 
prin care alții se proslăvesc pe ei înșiși sau se 
victimizează, pentru a deveni cât mai vizibili în 
viața publică. Șia păstrat mereu calmul și bunul
simț, de inspirație țărănească. De aici provine și 
autoritatea stilistică a romanelor sale.

O impresie puternică a făcut apariția la 
scurtă vreme după Unire, în 1920, a romanului 
Ion, considerat de atunci și până azi primul ro
man, în sensul modern al cuvântului, din istoria 
li te raturii române. Liviu Rebreanu a renunțat, 

decis, la idealizarea țăranului român, aducând în 
primplan un personaj abrutizat de sărăcie, care 
între dragoste și pământ alege pământul, dar care 
ulterior suferă cumplit din cauza acestei decizii. El 
nu are libertatea sufletească necesară pentru ași 
asuma dragostea, însă nu este nici cinic sau frivol, 
ca să treacă nepăsător peste ratarea unei mari iubiri. 
Acest realism discret patetic este specific lui Liviu 
Rebreanu, care nu a practicat niciodată realismul 
în stare pură și cu atât mai puțin naturalismul. 

Întrun interviu, scriitorul a mărturisit că 
ideea de a scrie romanul Ion ia venit văzând când
va un țăran sărutând pământul. („Era o zi de început 
de primăvară. Pământul jilav, lipicios. Hoi nărind 
pe coastele dimprejurul satului, am zărit un ţăran, 
îmbrăcat în straie de sărbătoare. El nu mă vedea. 
Deodată sa aplecat şi a sărutat pământul.“) Este un 
episod emoționant, care contrazice mult invocata 
ră ceală a viziunii lui. 

Un suflu eroic are romanul Pădurea Spân
zuraților, inspirat din episodul tragic al executării 
fratelui lui Liviu Rebreanu. Cu un instinct artistic 
sigur, scriitorul vorbește despre devotamentul unui 
român față de cauza românească, fără să alunece 
întro retorică patriotardă și judecând totul din 
punct de vedere moral. Romanul reverberează și 
azi în conștiința noastră, făcândune să retrăim 
– nu doar să teoretizăm – sacrificiile făcute de 
români în timpul primului război mondial pentru 
a integra teritoriile românești întro singură țară. 
Ecranizarea romanului în 1964, în regia lui Liviu 
Ciulei, a împrumutat ceva din dramatismul sobru 
al textului, astfel încât nu sa demodat nici până în 
prezent, deși în cinematografie modele se succed 
mai repede decât în literatură.

Pe criticii literari ia frapat întotdeauna 
forța prozei lui Liviu Rebreanu, care, examinată 
de aproape, se dovedește a fi compusă din cu
vin te simple și nu se remarcă nici pe departe prin 
in ventivitate stilistică. În Istoria literaturii româ
ne de la origini până în prezent, G. Călinescu a 
evidențiat întrun mod expresiv acest mister al 
prozei lui Liviu Rebreanu: „Frazele, considerate 
singure, sunt incolore ca apa de mare ținută în 
palmă, câteva sute de pagini au tonalitatea neagră
verde și urletul mării.“

Spre deosebire de un povestitor plin de 
farmec ca Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu 
contează nu atât prin modul cum povestește, cât 
prin ceea ce povestește. Personajele, situațiile 
și întâmplările, nu cuvintele, constituie limbajul 
său. O dovadă în plus ne oferă romanul Răscoala, 
inspirat din răzvrătirea țăranilor în 1907 împotriva 
celor care le exploatau munca întrun mod abuziv. 
Impresia de măreție sumbră a romanului este da
tă de epică, nu de retorică. Nu putem decât să 
regretăm că Liviu Rebreanu nu a trăit mai mult, 
ca să scrie și despre tragedia trăită de țărani în anii 
colectivizării forțate a agriculturii. 

Când se lansează în scrierea unui roman 
fantezist și livresc, ca Adam și Eva, Liviu Rebreanu 
nu este în elementul său. El se joacă metodic și cu 
gravitate, ceea ce înseamnă că nu se prea joacă. 
Domeniul său de competență rămâne proza trainică 
și austeră, ca un postav țărănesc. 

 ion Barbu
(1895−1961)

mi aduc aminte o glumă făcută de prietenul meu 
George Arion pe vremea când eram amândoi 
studenți și neam dus să vedem mormintele 

scriitorilor din Cimitirul Bellu. Ajungând la cavoul 
poetului Ion Barbu, George Arion a exclamat: „Ni
cio  dată nu a fost Ion Barbu mai criptic!“ Gluma 
nu era o impietate, în condițiile în care Ion Barbu 
însuși avusese reputația de om cu umor. În plus, 
jocul de cuvinte pleca de la principala caracteristică 
a poeziei lui, ermetismul, obscuritatea, aspectul de 
text codificat.

Pe Ion Barbu nul înțelege oricine. La se
minariile de la Facultățile de Litere, poezia Joc 
secund, din volumul cu același titlu, apărut în 1930, 
este analizată și descifrată cu efort pe parcursul 
mai multor ore:

„Din ceas, dedus, adâncul acestei calme 
creste,/ Intrată prin oglindă în mântuit azur,/ Tăind 
pe înecarea cirezilor agreste/ În grupurile apei un 
joc secund, mai pur.// Nadir latent! Poetul ridică 
însumarea/ De harfe respirate cen zbor invers le 
pierzi,/ Și cântec istovește: ascuns, cum numai 
marea/ Meduzele când plimbă sub clopotele verzi.“

Dificultatea descifrării se datorează limba
jului eliptic, sibilinic, dar și folosirii unor noțiuni 
din matematică, precum „dedus“, „grupuri“, „în
su mare“. Cu răbdare și perspicacitate, se ajunge 
până la urmă la o decodificare a textului, dar chiar 
dacă nu sar ajunge, poeziei tot ar trebui să i se 
recunoască o valoare estetică. G. Călinescu a ex
pli cat cândva că un poet nu transmite cititorului 
mari adevăruri, ci creează impresia că transmite 
mari adevăruri. Exact acest efect îl are poezia lui 
Ion Barbu: prin concizie și solemnitate, inspiră în
credere și emoționează. Ea ni se înfățișează nu ca o 
combinație de cuvinte confuză, ci ca un mesaj greu 
de sens, ca o profeție, de genul celor transmise în 
antichitate de Oracolul din Delphi.

Luând în considerare caracterul ei greu ac
cesibil, poezia lui Ion Barbu a fost așezată de criticii 
literari în succesiunea celei a simbolistului francez 
Mallarmé, cel mai cunoscut adept și practicant al 
ermetismului. Trebuie să ne amintim însă că Ion 
Barbu nu a scris doar așa. Există și un alt Ion Bar
bu, autor al unor poezii care cuprind un story, ca Ri
ga Crypto și Lapona Enigel sau După melci. Riga 
Cryp to și Lapona Enigel este povestea unei iu biri 
imposibile, de genul celei din Luceafărul lui Emi
nescu. Este, sar putea spune, un Luceafăr în va
riantă modernistă. Iar amplul poem După melci, 
apărut în 1921, are o structură de povestireparabolă, 
înduioșătoare și pe înțelesul oricui. Nu întâmplător 
a apărut ulterior în numeroase ediții pentru copii și 
a fost pus pe muzică de Nicu Alifantis. Personajul 
adus în primplan este un melc, care la începutul 
iernii șia zidit, ca toți melcii, intrarea în căsuța 
lui, ca săși asigure hibernarea, dar pe care un co
pil, jucânduse, îl minte, în plină iarnă, că a venit 
pri măvara și îl convinge să iasă din adăpost. Drept 
urmare, melcul moare înghețat.

George Coșbuc, Elena VaidaVoevod, dr. Ciuta din Bistrița, Al. VaidaVoevod și I.L.Caragiale la Karlsbad în 1911
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poemul despre otto 

la cămin stam în aceeași cameră cu otto. separați doar de un perete fals
otto dormea ca un copil. când visa otto visa ca un om mare
noaptea lovea peretele din rigips. zicea că trebuie să ne jucăm 
     amândoi
otto intra în mintea mea cu viteza unui lup tânăr. și sub pătura mea
jucăriile erau din nori și din fulgere
plouam în noi. și târam pe jos pijamalele ude asemenea unor cozi 
     de reptile. ne împiedicam în ele. cădeam
otto își da cu apă rece pe față. spunea că trebuie să se trezească 
     deadevăratelea
însă otto nu era niciodată absolut treaz. avea o rezervă de somn de care nu
     seatingea
rezerva aceea trebuie activată cu precizie. și doar o singură dată. așa spunea 
     otto
uneori otto uita să se spele. sau apa nu era destul de rece. atunci apărea în 
     cameră o femeie careși zicea mamă
otto nu avea mamă. sau cel puțin așa credea el. nu îi sărea în brațe. nici 
     bomboanele de la ea nui plăceau
au gust de pământ. sau cel puțin așa spunea otto care nu lăsa pe nimeni să 
     lencerce
câteodată otto se proba în umbra acelei femei. umbra îi venea 
     întotdeauna mare. 
sau otto era prea mic. nu i se potriveau lucrurile altora
aseară a apărut femeia din nou. cu palmele transpirate. otto sa privit în 
     stropii aceia
semănau cu ploile noastre nocturne. sau așa i sa părut lui otto. ia cerut 
     bomboane și lea mâncat
eu mam jucat dea ploaia. toată noaptea mam jucat singură. 
     dea ploaia. 
eram goală. întro coroană de brusturi. îmi crescuse 
     umbra udă și grea. o târam după mine asemenea unei cozi 
de reptilă. credeam că e otto. că mă urmează 

vis

printre multe vise frumoase am avut și unul dea dreptul cumplit. 
     se făcea
că mă născusem fără mâini. treceam pe lângă oameni 
singuri. își spărgeau singurătățile între măsele. scuipau coji 
cu sânge. cojile se umflau ca niște baloane în aer. îi ridicau pe oameni 
     deasupra pământului
aș fi vrut săi mângâi. nu aveam mâini. ei se înălțau tot mai sus
desenam cercuri cu degetele de la picioare. să nimerească acolo la coborâre. 
ca întrun adăpost 
inutil. oamenii se înălțau. se tot înălțau către stele. spuneau că sunt ale lor. 
   că îi așteaptă
mam trezit din vis. dea dreptul cumplit. mi se tocaseră măselele
lângă mine (de unde?) două proteze pentru mâini
asta pentru că sunt vulnerabilă. de cele mai multe ori 
pur și simplu nu fac altceva decât să mă plâng. că nu ajung la oamenii aceia
sa mutat fiecare în câteo stea. am început să cred că nu am mâini
doar aceste două proteze acționate de arcuri cosmice
eu aici și oamenii acolo. facem schimb de cuvinte ca de niște rachete.
     intonăm marșuri. 
între noi sau așezat drumarii. o echipă. de dimineață până seara toarnă 
     smoală.
noaptea fac toți copii. o echipă. și spun că asta fac 
mint. nu se vede niciun drum. nu seaude niciun scâncet de prunc

Fast food

unui fast food sub un cer luminos îi înfloresc mirosurile
în jurul lui cercuri concentrice tulbură lacrima mamei
umple sărutul tău de prieteni
nora moesler profa de engleză din liceu 
ne torturează cu amintiri
mă delimitez de mirosul feminin al kebabului 
rup foamea trecătorilor o fărmițez pentru păsări
cât de meschină vocea agentului de circulație trecerea de pietoni 
     devine umbră
un copil al străzii se hrănește 
cu mirosurile înflorite ale fast foodului
miroase a cumenicătură șaorma 
din mâna învățătoarei
pasiunea din gălăgia copiilor e un semn visceral al încrederii în oameni
fără foșnet pașii noștri plini de șuruburi agață în crengile unor copaci 
     mirosurile înflorite
ruinele de pe zidurile cetății ne întind mâna 
plină de foame
tencuită liniștea în fereastra deschisă a fast foodului ademenește umbra 
     tupeistă a profei de engleză
venită din elveția cu bătrânețea în rucsac
ne vorbește despre zeitățile comunismului
prin zâmbetul ei țâșnește ironia șireată 
a tinereții pierdute
dezbrăcată de frică înșală viitorul cu mirosul șaormei
femeile din ea se deșiră 
întro interminabilă definiție a tinereții
ne ştergem gura cu trecutul
fast foodul un prezent plin de mirosuri
ultramodern în zâmbetul domnișoarelor de pension
în elveția alpii dau lapte milka
ticălos ca și încălzirea globală
depresia învățătoarei reacție radioactivă în gălăgia copiilor
în plin proces de modernizare învățământul lasă în ruină amintirile profei 
     de engleză
inocența ei pălește în zâmbetul școlărițelor de gimnaziu
liniștea tencuită în fereastra fast foodului se sufocă 
fumul acoperă continente de viitor
animal de pradă sărutul tău naufragiază prin mirosul înflorit al fast 
     foodului
pașii mei un ecou lipit pe zidul cetății
albăneagra câtă rigoare în demența trecătorilor
profa de engleză se dezice de amintiri
himere tumefiate în mirosul cafelei
sugrumat de sărutul nostru
obsesive voci pe buzele profei
elveția elveția
desfăți nasturii fracului primeștemi bătrânețea
niște umbre carnivore prin fast food
iubire imorală
niște extratereștri prin sângele nostru
urme de miros înflorit
liniștea tencuită în fereastra fast foodului un capriciu al dimineții
sânii senzuali ai învățătoarei 
separă frica de dorință
vaporii extrași din lacrima mamei îmblânzesc trecătorii
profa de engleză în drum spre elveția își educă bătrânețea un zbucium 
     resemnat
ritualul cuțitelor la fast food un strigăt de luptă
lasă urme prin sângele nostru
perechi de îndrăgostiți prin foamea 
domnișoarelor de gimnaziu

G h e o r G h e 
            V i D i C A n         
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i o n  T U D o r  i o V i A n

ei ei ce zici Bebs

asta am ajuns – un străin 
în ochii ei în visele lor
şi nu ştiu dacă femeia asta de fum şi lumină amară
de ţărână şi vis
a fost vreodată a mea sau totdeauna a pustiului

privesc în oglinzi 
numai ochi năpădiţi de tristeţe 

„nu vei prinde rădăcini nicăieri –
îmi zice mamiţaceaplinănurişifilmesudamericane
deja 
cu gura plină de ciucalată de la matache măcelarul –
nici în tine nici în tine“

„nici tu nici tu – îi zic –
nici tufa de micsandră stropită cu benzină acum
nici luna care varsă în şanţurile plictisului poemele 
veacului XX
semnele de punctuaţie
tăcerile grele dintre rânduri 
la nausée 
nici cânţăreaţa cheală care îşi scrie memoriile sălcii în 
şanţurile psihedelice ale răului  
nici motanul Murr
deja sătul de el însuşi şi scârbit de mintea lui Hoffmann

/nu/
voi prinde rădăcini în sufletul femeii
în care am intrat cu bocancii pe lună plină
odată cu
ninsoarea acrişoară de flori de prun

/ca să mă ţină minte/
 
noapte şi frig în patul ei 
                      vânt rece
             şi zăpezi albăstrii pe buzele ei

eu sunt versiunea modernă a lui Orfeu cel negru
                      mâncat de singurătate
              şi de păduchi
ambetat de cocacola de
                              cocaină cu asparagus
de datorii şi spaime 
şi cuvinte trase pe roată 
cuvinte cu aripile zdrobite os cu os 

eu sunt versiunea modernă
a copilăriei  /fără copilărie/
aruncate în debara printre lucruri care nu mai folosesc 
     la nimic
printre morţi uscaţi şi păpuşi din care răutatea nu sa 
     istovit

eu sunt
lama ghilotinei căzute în noaptea asta pe gâtul unei 
     întrebări a lui Rilke 

ei ei ce zici Bebs

moartea mea
nu va schimba nici măcar drumul unei frunze 
     către ape
     nici măcar o virgulă în textul care mă scrie
nici aici nici acolo

ei ei ce zici Bebs

mă ajuţi să trec strada
mă ajuţi să înfrunt frigul din viitor 
                                      infernul zilei de mâine
spunemi mă ajuţi 

te rog
nu mă mai privi aşa

eu am să iau din suburbii
tramvaiul lui Cristian Popescu
încărcat cu popeşti cu georgeşti – trei lei 
     legătura –
cu cuci şi guguştiuci împănaţi cu merde 
     afrodiziac şi turţ şi tricolor 
cu vântul sărat de noapte
şi am să călătoresc spre tine înfăşurat în 
     bandajele
                  poeziei 
lăsate să moară 
                  pe malurile Vavilonului
pe cheiul Senei & Dâmboviţei & Căcainei  

şi cine eşti tu care sufli măscări în trâmbiţa 
     New Ageului

dar am să vin cu pădurile reci de pini 
negre
de atâta singurătate
am să vin cu iernile lungi în care deja mam 
     pierdut
cu Julie 
întrun joc dea naude na vede

dar am să vin cu tristeţea mea grispiper 
cu şfacul pregătit pentru prima emoţie din 
     iarna asta 
cu securea
pentru
gâtul de lebădă lung cât o zi de post al 
     spleenului 

am să călătoresc
spre tine
cu trăsura în care şia urcat antărţ Urmuz 
     intestinele minţii
şi câmpiile asire şi întunecata mare

ah ah poezia 
abandonată între scaieţi şi urechi de cârpă şi 
     favoriţi betonaţi
de veacul trădărilor

te rog nu mă mai privi aşa

 o săţi spun
„Julie
sunt eu
am venit cu moartea şi impozitele
în trăsura lui Urmuz după ceasul cu cuc al lui 
     Apunache 
                                                furat de la 
     magistratul cu cap dublu pătrat“
în gerul azotic

„dar eu nu sunt Julie“ ai să spui
„nici eu nu mai sunt eu“ am săţi spun 

în gerul azotic

i o n  M U r e Ş A n

Dimineaţa

Dimineață!
Doamne, ce cuvânt urât!
Abia cel rostesc și simt că am ațe și iarbă
Între dinți.
Mai urât decât cuvântul „dimineață“
Nu e decât cuvântul „lumină“.
De cum îl rostesc simt
Că viitorul meu strălucit
sa dus dracului!

întâmplare 
       de seară

iată o frunză care se ridică bătrâneşte de pe 
     asfalt şi urcă 
acolo
unde a fost până azi dimineaţă 
când o pală de vânt foarte rece a smulso din 
     somnolenţă

/ce o fi apucato aşa dintro dată/

poate că şia amintit
de vreo
gâză care se va fi oploşit la subţioara ei tot mai 
     uscată
poate că acolo sus
întrebările devin tot mai albastre şi nu mai     
     aşteaptă răspuns
poate că la orizont
un copil deja şio imaginează vie şi nu se cade 
     să amărăşti un copil 

alături
parcă pietrificat în lumina nemiloasă a 
     neonului
e un om
doborât de tristeţe

şi el încearcă să se ridice odată cu frunza

dar nu mai găseşte nici un motiv să o facă
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heorghe Schwartz este, cu 
sigu ranţă, prozatorul cu cea 
mai prodigioasă inventi

vitate tehnică din literatura noastră 
de azi. Ubicuu, omniscient, ludic 
– alte rnând roluri, fiind, pe rând, 
autor, personaj, cititor, martor, 
măr  turisitor etc., mane vrând cu 
abilitate nesfârşite trucuri meta
textuale, el se dovedeşte un regi
zor meticulos, ştiind de la început 
întregul traseu narativ, având pre 
zentă imaginea aşteptării lectorului.

Volumul intitulat Hota re
le istorice: vocalize în re minor 
(Editura Junimea, Iaşi, 2015) în  ce  
pe cu o Jus tificare, în loc de pre
faţă, care recunoaşte „că la fel ca 
un instrumentist obli gat la sute de 
game spre a pu tea rămâne în for
mă, la fel ca un spor tiv obli gat la 
sute de ore de an tre na ment pentru 
a putea spe ra la un randament 
a dec  vat în com pe tiţie, la fel şi 
scri i to rul de pune ore multe de 
e xer ci ţii înainte de a plonja în ma
rele roman“ (p. 7).

Cartea conţine 147 de mici 
texte, explorând epic reper cu  siunile 
unor graniţe artifi ci a le, menite să 
divizeze o ţa ră. Po vestea celor do
uă state su rori, întro viziune ale
gorică şi abundent parodică este, 
de fapt, o distopie. Autorul îşi face 
mai întâi, după cum nea aver tizat, 
exer  ciţiile pregătitoare, vocali ze le, 
prezentând câteva cazuri aberante 
în legătură cu graniţa. Astfel, evreul 
Ioseph B., născut la Cernăuţi, a de
ve nit, pe rând, cetăţean austroun
gar, apoi român, apoi sovietic şi, în 
fine, cetăţean ucrainean, în funcţie 
de frecventele reconfigurări statale. 
Dezmembrarea Basarabiei a sepa
rat, pentru mult timp, membrii ace 
le iaşi familii. Scriitorul com bi nă 
întâmplări reale cu unele pla u zibi
le, cu altele alegorice şi cu al tele 
to  tal fanteziste.

După periplul tematic pre
li minar, cartea prezintă aspecte 
fic  tive ale vieţii administrativpo
litice şi ale relaţiilor dintre două 
state surori (Republica Vandana 
de Sud devenită, mai târziu, Re
publica Democratică Vandana, 
a cărei economie se bazează pe 
producerea de boia de ardei iuţi, 
şi Republica Vandana de Nord de
venită Republica Umanistă Van
dana, mare producătoare de boia 
de ardei dulci – a existat chiar un 
război al boielelor –, amândouă 
desprinse din Regatul Vandana, de 
tristă amintire) şi despre hotarul 
dintre ele, „minunatul gard de sâr
mă electrificată ce se întinde pe 
toţi cei trei sute optzeci şi şap te 
kilometri de graniţă (...), îm  po
dobit cu superbii trandafiri imuni 
la curentul electric“. 

Povestea relaţiilor dintre 
cele două state surori devenite os
tile, una cu regim autoritarist şi alta 
democraticcapitalistă, este de un 
dramatism grotesc. Cele două state 
sunt caricaturale, aflate mereu într
un conflict mocnit, prezumţioase, 
promovând legi absurde. 

Absurdul constă şi în repe
tarea formală a unor situaţii, în 
evo luţia imprevizibilă, ilogică a 
subiectului, în confuzii şi coin ci
denţe. Sunt inventate eveni men te, 
istorie, geografie cu umor şi cu 
dezinvoltură. Absurdul este perfect 
ancorat în realitate. Amestecul de 
clişee diacronice, de parodii mul
tiple, de psihologii politice, alcă
tuieşte puzzleul acestei cărţi. În 
viziunea scriitorului, adevărul este 
dual, cele două Vandane sunt com
ple mentare, scriind aceeaşi istorie 
în două feluri diferite (unul de 
Nord şi altul de Sud). Nici timpul 
nu mai are rigori, acţiunile fiind 
plasate, fără inhibiţie, în trecut, în 
viitor sau în prezent. Un personaj, 
Julius Zimberlan, cu îndeletniciri 
diverse, omniprezent, moare şi 
rea pare în mai multe rânduri.

Realizând conexiuni dintre 
cele mai insolite, scriitorul se lasă 
condus cu voluptate în seducătoare 
labirinturi ludice. Sunt folosite 
mij  loace care ţin de o viziune 
post  modernistă: parodia, ironia, 
u mo  rul, destructurarea, despicarea 
fi  rului în cât mai multe părţi, 
repetiţia, stereotipia, realizarea 
unei istorii a unor state inexistente, 
fan  teziste, cumulând însă toate 
viciile de funcţionare şi toate ab
sur dităţile posibile, ilustrând ideea, 
con secventă, că toate se repetă. 
Ing enioase sunt şi numele folosite 
(Demeter cel Spân, Robert cel Ma
re şi Hapsân, Puiu cel Bătrân, dr. 
Rabhat Rebuth, Prof. Alfred No
belsohn etc.). Textele au, implicit, 
caracter moral, conţin mici pil de, 
programe sociale, sisteme e co   no
mice viabile, meditaţii pe di fe rite 
teme (precum: „Ce este ade văr şi 
ce este invenţie, ce este realitate în 
istorie şi ce este min ciună?“), teo 
ria conspiraţiilor in ter naţionale.

Hotarele istorice este o car
te de virtuozitate compo ziţi ona lă 
şi stilistică, o alegorie: „De citit cu 
linguriţa“ sau „Atenţie: a nu se de
păşi doza zilnică admisă“, aşa cum 
ne avertizează, pe deplin jus tificat, 
autorul. n

P A U L 
A r e T Z U

Goria Ion Groza este un autor din 
exil care, evident, nu se bucură de 
faima unui Andrei Codrescu sau 

Petru Popescu. Aparţine însă aceleiaşi 
generaţii şi, după umila mea părere, nu 
este cu nimic inferior celor doi amintiţi. 
Dar dacă zarurile cad întrun fel, nu le 
mai poţi întoarce în mâna care poate 
dinainte dea te naşte lea şi aruncat. 
Zarurile pentru Horia Ion Groza au 
căzut pe o parte a mesei care stă în 
pen umbră. Eu cred că a scris lucruri 
superbe, cu acea naivitate, desigur, a 
solitarului care nu face parte din cabale, 
dar tocmai de aici, din solitudine, îşi 
extrage seva. Mă gândesc la o carte a 
lui din 2006, apărută la o editură minus
sculă, Criterion Publishing, iniţia tă de 
regretatul Gabriel Stănescu, Treptele de 
văzduh ale sufletului şi setea de Dum
nezeu, o carte înţesată de cugetări şi 
de vorbe înţelepte, aşa cum iau fost 
ins pirate de lecturi din Pateric şi, evi
dent, din Scriptură. Totuşi, atenţia cel 
mai mult mia fost captată de un volum 
recent, apărut după 2015, la editura 
Logos, intitulat Suferinţă şi demnitate, 
singurătatea nordului, şi care, nici mai 
mult, nici mai puţin, se ocupă de masa
crele din vara lui 1940 până pe 22 iunie 
1941, de la graniţa de nord a Regatului 
nostru. Se ştie că pe 1 aprilie 1941 au 
fost ucişi 2.000 de români care voiau să 
părăsească Bucovina ocupată în urma 
tratatului RibbentropMolotov, pentru 
a se refugia în ţaramamă, că familiile 
celor ucişi au fost deportate, deportări 
care au culminat cu cele din 12 iunie, 
acelaşi an, doar cu zece zile deci înainte 
de a începe războiul, când aproape 
40.000 de localnici au fost urcaţi în 
trenurile groazei, cu o singură direcţie: 
Siberia. Atunci a fost deportată şi Aniţa 
NandrişCudla, cu feciorii ei, despre 
care ştim destule graţie memoriilor 
sale publicate de Humanitas. Dar avem 
acum în vedere un alt romandocument, 
adică o alianţă fericită dintre planul 
ficţiunii şi forţa documentară, ceea ce 
face din fiecare pagină o mărturisire 
uluitoare.

Horia Ion Groza este născut la 
Bucureşti tocmai în 1941, a făcut liceul 
Sf. Sava şi apoi Institutul Agronomic. 
Apoi a plecat din România lui 
Ceauşescu. Posibil să fi avut rude sau 
cunoştinţe apropiate care iau relatat 
calvarul acelui an. Nu doar din simple 
lecturi putea să se implice cu atâta 
devoţiune în reconstituirea unei perioade 
istorice. În orice caz, din ce a citit şi din 
ce i sa povestit, sufletul lui a avut numai 
de câştigat iar noi, cititorii lui, cu atât 
mai mult. Cartea este palpitantă, vie, şi 
nu are nimic din detaşarea cu care ar fi 
scriso bunăoară un istoric profesionist. 
Horia Ion Groza este scriitor şi creează 
acele clipe de empatie graţie cărora 
putem fi alături de personajele sale. 
Documentul a fost mistuit de inima 

înflăcărată a poetului. Tot ce este istorie 
cotropeşte spaţiul prezentului şi face din 
lectură o veritabilă oficiere.

În nordul Bucovinei, tragedia 
de la Fântâna Albă nu a fost unică. Au 
mai existat şi alte tentative de fugă 
dincolo de graniţă iar cei care au riscat 
au fost întâmpinaţi de aceleaşi rafale de 
mitralieră ale grănicerilor ruşi. Răniţi, 
morţi, apoi cavalcade ale aceloraşi 
militari care au făcut cu sabia ce nau 
făcut cu arma de foc. După care sa lăsat 
liniştea. Familiile în rândul cărora se 
numărau victime păreau stigmatizate. 
Aşteptau sosirea comisarilor sovietici 
pen tru a face un soi de recensământ 
în urma căruia pe cei „însemnaţi“ îi 
aştepta deportarea. Secvenţele acestea 
de aşteptare a răului sunt admirabil re
date în carte. Ca şi ridicarea de acasă a 
oamenilor. Sunt pagini de infern dantesc, 
necruţător. Exilul siberian formează alte 
pagini dure, care, desigur, presupune 
mai mult decât literatură. Interesant 
este faptul că autorul nu se ocupă numai 
de tragedia românilor; îi are în vedere, 
bunăoară, şi pe ruşii leningrădeni care 
în perioada respectivă au trăit blocada. 
Şi aceste pagini impresionează prin 
simplitatea lor. Horia Ion Groza, de 
altfel, nu ţine să facă artă cu orice preţ. 
Este un anticalofil, dar cu respect faţă 
de cuvântul scris, care înseamnă to  tuşi 
mai mult decât cea mai inspirată ora
litate. Proza sa din această carte, cu toa
te defectele pe care la o adică i leam 
descoperi – deşi aceasta ar însemna că 
vrem cu tot dinadinsul săi găsim nod 
în papură –, ar sta însă foarte bine şi 
între paginile revistei Memoria. Şi aici 
e elementul surpriză. Dacă ar fi apă rut 
în revistă şi, să zicem, ar fi fost atri
buite unui supravieţuitor al acelor vre
muri, am fi fost fascinaţi de puterea 
dez văluirilor. Nici nu near fi dat prin 
minte că autorul lor e simplu scriitor şi 
poate ceea ce face e rodul inteligenţei 
şi al culturii şi nicidecum nu are vreo 
legătură „de sânge“ cu ororile de odi 
nioară. La urma urmei, şi Herta Mül
ler în Leagănul respiraţiei, având însă 
la bază confesiunile lui Oskar Pas ti
or, scrie formidabil despre drama sa
şilor, în multe privinţe similară cu a 
bucovinenilor. Şi doar ea nu a trăit acele 
clipe. Este aşadar o chestiune, cum am 
spus, de empatie, care, asta e important, 
absoarbe talentul. Pe prim plan trece 
ataşamentul faţă de nişte drame pe 
care nuţi permiţi să le persiflezi, să le 
re lativizezi, să le minimalizezi. Dacă ac
centul cădea pe talent, atunci apărea 
automat pericolul acesta. Oare nu aşa 
am trăit, vom trăi criza valorilor uma
niste? Horia Ion Groza este un u manist. 
Acesta este aspectul pe care vreau săl 
subliniez. Un umanist cre din cios. Sufe
rinţa şi demnitatea, titlu prost de carte, 
răsună imperial în ceruri. n

D A n 
S T A n C A

Suferinţă şi 
demnitate

H

o distopie
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ierbe oraşul. De trei săptămâni de zile fierbe şi dă în 
clocot! Doamna judecător Asmuţeală este la al treilea 
divorţ. Domnul Asmuţeală, contabilşef la Banca 

Naţională, na mai suportat crizele doamnei judecător şi 
sa hotă rât la pasul cel mare şi fără întoarcere. Divorţează 
şi el! Este, aşa cum este şi doamna judecător, tot la al 
treilea divorţ. Minte de contabil de bancă, domnul As mu
ţeală are documente beton pentru fiecare bun personal ori 
bun co mun adus în fosta familie Asmuţeală. 

Doamna judecător, minte de jurist cu experienţă, 
are toate procedurile speciale pregătite pentru a nui lăsa 
dom  nului Asmuţeală mai nimic din averea adunată de cei 
doi în ultimii trei ani ai căsniciei. 

Este adevărat că, în trei ani de căsnicie, cei doi 
dis tinşi concetăţeni ai noştri au adunat cât nu a adunat 
jumătate din populaţia Oraşului în ultimii cincizeci de 
ani. Acest adevăr însă nu ne încălzeşte pe noi cu nimic. 

Pentru noi este important, că daia suntem români 
şi ne interesează ce face „capra vecinului“, cum se va 
îm părţi atâta amar de avere… Pentru obiectivitatea im
presiilor neam şi împărţit în trei tabere… Spun trei pen
tru că, dacă neam fi împărţit în două, am fi ajuns, aşa 
cum se mai obişnuieşte, la „balotaj de im presii“ şi cine ar 
mai fi fost capabil să tragă sănătoasele con cluzii?

Din prima tabără, cea carei ţine partea domnului 
Asmuţeală, fac parte domnul Păciulete, fost agronom, 
doamna Cinteză, fostă croitoreasă de lux, şi domnul 
Berbecel, încă în funcţie, trezorierul Partidului aflat la 
putere. 

Din tabăra a doua, cea carei ţine partea doamnei 
Asmuţeală, fac parte domnul Pupezel de la Garda Fi
nan ciară, domnul Jitescu de la fostele Sere ale Partidului 
Defunct şi doamna Corcitu, fostă muncitoare la ţesă to
riile din Găvana, singura absolventă de drept la celebra 
Universitate Dimitrie Cantemir din Bucureşti, la vene
rabila vârstă de şaizeci şi unu de ani şi şapte luni! Aici 
sunt obligat să vă spun că, imediat după absolvire, 
doamna Corcitu şia schimbat locul de muncă, a intrat 
în Par chetul local pe post de procuror şi, aşa cum spun 
toţi cei care o cunosc, să te ferească Dumnezeu să intri pe 
mânuţa domniei sale! Vrea în cele şase luni de zile pe care 
le mai are până la pensie să „dărâme“ oraşul, după cum sa 
exprimat prietenul Mardare. Din tabăra de „echilibru şi 
judecată“, cum am nu mito noi adhoc, fac parte domnul 
Silică, fost măcelar la Halele centrale, domnul Mascău 
de la salubritate şi doamna Chifiriuc, fostă dansatoare în 
trupa de balet clasic a Teatrului Davila… 

Primul punct al discuţiei noastre sa concentrat 
cu toată atenţia pe averea personală, adică pe bunurile 
pro prii ale fiecăruia dintre cei doi soţi Asmuţeală, înainte 
ca aceştia să facă măreţul pas al căsniciei, în urmă cu 
exact trei ani. Este adevărat că pentru niciunul dintre cele 
două grupuri de susţinători nu avem probe palpabile pe 
cele discu tate, dar oraşul este mic, lumea este destul de 
indiscretă şi, aşa cum am fost noi obişnuiţi mii de ani, 
dacă nu chiar zeci de mii de ani după unele calcule, ştim 
fără să demon străm mai tot ce mişcăn ţara asta, vorba 
poetului, şi, dacă ştim, de ce să nu spunem aceste ştiri şi 
conce tă ţe ni lor noştri? 

De ce să trăim noi întro stare de angoasă, întro 
stare de nelinişte şi adâncă suspiciune cu privire la tot ce 
ştim despre alţii, dacă tot ştim? 

ată de ce, aşa cum vam spus, grupul numărul unu 
afirmă cu temei de necontestat că domnul Asmu
ţeală a adus în căsnicie, ca bunuri personale, cel 

puţin urmă toa rele: cinci apartamente, dintre care două 
în Bucureşti şi unul la Mamaia, două maşinuţe de teren 
nemţeşti, zece milioane de euro în bani cash şi şapte 
milioane de euro în acţiuni la diferite firme din ţară şi stră
inătate. Doamna Cinteză, purtătoarea de cuvânt a primului 
grup, menţionează şi faptul că domnul Asmuţeală ar mai 
avea un hotel cu cincizeci de camere la Monte Carlo, o 
pârtie de schi de cinci sute de metri lungime şi cădere de 
o sută patru zeci de metri, undeva lângă Sinaia, cincizeci 
de mii de acţiuni la Fondul „Proştii, proprietatea lor şi 
banii noştri“ plus trei ceasuri de aur, pe care, din motive 
personale, refuză să le poarte încă. (Eu aş avea o bănuială 
şi aş şti de ce nu poartă domnul Asmuţeală ceasurile 
acelea de aur… Păi, pe lângă atâţia oameni se rioşi, socie
tatea asta a noastră mai are şi hoţi. Cum să porţi ceas de 
aur când ştii foarte bine că hoţii te pot lăsa lefter?)

Grupul doi, adică cel care ţine partea doam
nei Asmu ţeală, vorbeşte prin gura doamnei Corcitu, 
pur tă toarea de „cuvânt oficial“. Suntem obligaţi să 
fa  cem o preci zare! Doamna judecător Asmuţeală 
ar fi venit cu bunuri personale ceva mai speciale 
şi adunate cu grija „femeii magistrat“ în ultimele 
sale căsătorii (pe care, din politeţe, nu le amintim), 
după cum urmează: un bloc de locuinţe în centrul 
Bucureştiului, luat pe când era soţia domnului 
senator Pacoste, un bloc de locuinţe în zona Neptun, 
de la Marea Neagră, luat pe când era soţia dom
nului de putat Vrajbă, şi alte mărunţişuri, cum ar fi 
două maşini mici, trei apartamente în Satu Mare, 
de unde provine domnia sa, cincisprezece terenuri 
cu destinaţie specială, făcute cadou de diferiţi justi
ţi abili, a căror va loare nu este încă declarată, pen
tru că, ştiţi cum este vorba lumii, mai sunt unele 
amănunte de pus la punct, cu trans fe rurile astea de 
pământ legale şi nelegale, plus doi câini, dober mani, 
primiţi tot cadou de la domnul ministru Cleaşcă, 
atunci când a fost judecat de completul doamnei ju
de că tor anul trecut pentru fapte de corupţie… 

reau să ştiţi că nimeni din grupul numărul trei 
nu a făcut obiecţiuni la cele relatate de cele 
două purtă toare de cuvânt ale grupurilor unu 

şi doi, astfel că, fără nicio opoziţie, cum se spune, 
doamna Cinteză, de la grupul unu, a început să ex
pună, spre ştiinţa noastră, bu nurile comune ale so
ţilor Asmuţeală, aşa cum le ştie domnia sa! Aici, 
la bunurile comune, vreau să vă asigur de totala 
în  credere ce există între cele două purtătoare de 
cu vânt privind bunurile comune ale celor doi soţi, 
mo tiv pentru care orice argument adus de doamna 
Cin teză este ime diat confirmat de doamna Corcitu, 
de la grupul doi. 

Întro ordine aproape firească, doamna Cin
teză începu să spună: 

– Bunurile comune ale celor doi distinşi 
con cetă ţeni ai noştri sunt după cum urmează: ma
gazinul uni ver sal şi central din oraş, magazinul 
de stofe din Vălenii Caprii, două tractoare făcute 
cadou de ziua domnului Asmuţeală de unul dintre 
păgubiţii de la FNI judecat de doamna judecător 
Asmuţeală, zece mii de hectare de teren arabil la 
marginea oraşului nostru şi o sută de mii de acţiuni 
la Rompetroleum Star…

Problema care păru să nu fie tocmai pe 
placul doam nei Cleaşcă fu numărul de acţiuni la 
fir ma domnului Patricianul al Doilea… Domnia 
sa ştie sigur că acţiunile celor doi distinşi soţi ar 
fi ajuns binişor spre un milion; or, să treci aşa uşor 
pes   te acest amănunt nu este o formă de fairplay în
tre oameni care se cunosc şi se respectă…

Doamna Chifiriuc, dansatoarea de la trupa 
de balet a teatrului, interveni cu o observaţie de 
bunsimţ şi ne făcu cunoscute următoarele:

– Domnilor, aşa cum ştie toată lumea din 
oraş, distinsa doamnă judecător Asmuţeală este 
o fiinţă sen si bilă, aş îndrăzni să spun, deosebit de 
sensibilă, ştie, cu noaşte şi aplică rosturile iubirii 
adevărate, a fost mai tot timpul o fidelă spectatoare 
la mai toate piesele de teatru jucate de trupa noastră, 
a avut şi încă mai are abo nament la teatru şi, ceea 
ce este mai important, ceea ce toţi ştim, că este de 
notorietate locală şi nu numai, distinsa doamnă ju
decător Asmuţeală nu sa lăsat nicio dată, dar ni cio
dată nu sa lăsat rugată dacă cineva a avut vreun 
necaz cu justiţia! Astăzi, când toţi nenoro ciţii ăştia 
pretind că se luptă cu corupţia, doamna judecător, 
singură ori cu completul condus de domnia sa, 
chiar sa luptat cu corupţia, şi niciodată nu a dat 
soluţii care să necăjească pe cineva, fie el muritor 
de rând ori mul ti milionar… Mulţi, şi din păcate nu 

dintre cei mai cin stiţi, iaţi trecut pragul, la ceas de 
noapte, aţi rugato, aţi im plorato să vă ajute, să vă 
dea termene peste termene, până sor duce dracului 
răutăţile din actuala legislaţie şi nu cred că cineva 
dintre voi a avut ceva de suferit! Mie, aşa, ca să mă 
dau şi eu de exemplu, mia judecat ulti mele două 
divorţuri în cel mai scurt timp posibil şi pot să spun 
cu mâna pe inimă că nu mia luat mai mult de cinci
şase mii de dolari pentru fiecare proces… Dacă nu 
era domnia sa, dacă nu găseam înţelegere şi alinare 
de mamă la domnia sa, nenorociţii ăştia cu care 
miam bă gat în cârd şi care sau pretins ami fi soţi 
loiali, mar fi jefuit ca la drumul mare!

firmaţia doamnei balerine este adevărată, toţi 
ştim că doamna judecător lucrează cinstit 
pentru fiecare jus ti ţiabil, nu cere niciodată 

sume ce nu pot fi plătite de res pectivii şi nici nu dă 
soluţii prin care să nenorocească pe cineva. 

În materie penală, doamna judecător nu a 
con dam nat niciodată pe nimeni şi mai toate proce
sele grele din ţară unde se tot anunţă pedepse exem
plare sunt trans ferate la Tribunalul nostru, în speţă 
la completul doamnei judecător Asmuţeală, care, 
aşa cum se ştie, are imediat o soluţie potrivită, cin
stită, umană şi în conformitate cu legea pentru toţi 
participanţii la proces.

– Şi eu aş putea să spun lucruri frumoase 
despre domnul contabilşef de la Bancă, îl ştiu 
de copil, are apti tudinile omului care ştie cum se 
face banul, ştie cum se înmulţeşte, cunoaşte toate 
cămătăriile ce fac din omul nevoiaş un om salvat 
din necazul datoriei, ştie să ceară dobânzile cele 
mai mici de la cei ce nu prea au şi cere do bânzi 
ceva mai mari de la oamenii de afaceri şi mai ales 
de la cei care se ocupă la rândul lor cu specula… 
Dumnezeu, în marea lui iubire pentru adevăr, 
dreptate şi iubire, a vrut săi lege pe cei doi întro 
frumoasă fa mi lie şi, acuma, chiar dacă sa ajuns la 
divorţ, noi sun tem datori săi vorbim de bine pentru 
că fiecare am fost serviţi de ei aşa cum sa putut şi 
fiecare leam cunoscut mărinimia…

oamna Cinteză şi doamna Corcitu, în calitatea 
lor de purtătoare de cuvânt şi în materie de 
„bârfă locală“, dar despre această materie 

vom vorbi altădată, se pri viră în ochi ca nişte profe
sioniste ale cazului, oftară din eleganţă şi probabil 
din bunsimţ şi făcură semnul fer moa rului la gură, 
în sensul că de azi înainte niciuna dintre ele no să 
mai scoată o vorbă cu privire la divor ţul distinşilor 
noştri concetăţeni până când instanţa potrivită şi bi
ne aleasă de cei doi soţi nu so pronunţa definitiv şi 
irevocabil! 

Cu aceste câteva amănunte mai sus preci
zate, vreau să ştiţi că neam despărţit cu toţii în cele 
mai bune re la ţii şi neam dus fiecare spre casa lui, 
cuprinşi de regretul (dar şi de fericirea nespusă încă, 
desigur avem timp destul să vo facem cunoscută) 
că încă una dintre familiile serioase din acest oraş 
se va destrăma. 

Este o constatare dureroasă, pe care nai 
cum so faci, de pildă, în cazul familiilor sărmane, 
fără bunuri per so nale de împărţit şi fără bunuri co
mu ne de tranzac ţio nat… 

Vedeţi, domniile voastre, de ce are atâta drep
tate Evanghelistul?

Fără să am pretenţia vreunei sfinţenii, spun 
şi eu, aproximativ, aşa cum a spus El, că este ferice 
de cei săraci şi prăpădiţi, că, la o adică, nau grija 
atâtor averi pe acest pământ, ştiind că adevărata lor 
fericire este dincolo de această lume atât de ciudată 
şi atât de complicată… n

Fierbe oraşul
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Dora
Eram fericiţi. Priveam ramurile copacilor 

iar printre ele albastrul cerului frumos. Vântul 
se juca făcând rotocoale din frunzele răvăşite de 
anotimpul care sosise ca un musafir nepoftit. Încă 
nu se lăsase frigul, aerul era călduţ. Stăteam în
tinşi alături pe un morman de frunze întro pădure 
răvăşită şi săgetată de suliţele unui soare aflat în 
scădere. Dora şi eu.

Dora a luat câteva frunze în mână şi mia 
spus că suntem şi noi ca ele. La vremea noastră 
totul era un joc. Şi cuvintele şi frunzele şi noi. 
Dora de fapt se juca cu toate lucrurile, râzând.

– Lasămă... Te rog... lasămă!
Lumea sa învârtit cu susul în jos. Frunzele 

au devenit roşii. Am simţit o plutire complicată a 
tuturor lucrurilor. Am avut senzaţia că ninge peste 
noi cu adevărat. Apoi că ninsoarea mă striveşte.

Ieri sau împlinit cincisprezece ani din 
ziua aceea. Pe Dora nam văzuto tot de atâta 
timp. Ea a plecat departe. Auzisem şi eu că are 
trei copii în oraşul acela din străini în care se 
dusese pentru totdeauna. Şiam mai auzit că visul 
ei se împlinise. Visul de a avea multe rochii şi 
pantofi, fără să le ştie numărul. Ieri ceva ciudat 
ma atras spre pădure. Dora era acolo. Stătea tot 
pe un morman de frunze. Plângea. Şi plângând 
mia arătat frunzele răvăşite de vântul rece al 
anotimpului şi mia reamintit că şi noi suntem ca 
ele. Trecători.

Vântul se juca făcând rotocoale din frunzele 
căzute. Am simţit trupul Dorei, cald, cuprins de 
nelinişte ca şi frunzele din jur, în zbaterea lor, în 
certitudinea unei primăveri trecute definitiv. Îm
brățişarea noastră de o clipă a fost întreruptă de 
spaima unui ţipăt străin şi ciudat. Dar, nu, era doar 
o pasăre sălbatică dintrun rămuriş des, care apoi 
a ţâşnit în zbor spre cer.

opiu  
Anotimp greu. De regenerare. Miam des 

coperit atunci o adevărată vocaţie pentru ea. Îm 
preună am ascultat valurile bătând țărmul. Îm pre
ună am ascultat țipătul ciudat al pescăruşilor. Şi 
vântul aspru al primăverii. El nea biciuit lângă 
malurile încă prea reci de la picioarele noastre care 
au răscolit fără ştire şi fără vrere somnul scoicilor. 
Aduse cine ştie când de valuri, de departe. Era, 
fusese, o înfruntare a firilor noastre, acel timp.

Doamna în grialb cu broşa Fecioarei la gât 
era doza zilnică de opiu a vieţii mele. Opiul acela 
de care în sfârşit voiam să scap. Cu orice preţ. Dar 
ceva ne lega tainic. Nu puteam renunţa la ea. Era 
o vinovată plăcere. Opiu.

Dormea adânc totdeauna. Un somn adunat 
parcă dintro vecie. Abisal. Totdeauna însă când 
dormea, îmi apropiam fruntea de fruntea ei. De 
părul ei lung. Şi astfel mi se părea că suntem in
finit mai aproape. Apoi răsuceam în acea singu
rătate butonul unui aparat sonor, mereu lăsat la 
întâmplare pe covorul atât de frumos înflorat al 
casei. Totdeauna, Bach! Muzica aceea îmi amin
tea însă mereu o poveste: „Odată, un tată îi spuse 
fiului său că de câte ori va fi să greşească în viață, 
să bată în uşa casei câte un cui. După un timp uşa 
era plină de cuie. Dânduşi seama de prea multele 
greşeli, fiul sa schimbat. Pentru fiecare lucru bun 

făcut, scotea câte un cui din uşă! Peste ani uşa ră
măsese fără cuie. Tatăl se bucura. Dar urmele cu
ielor bătute în uşă nu dispăreau!“

Opiu. O vinovată plăcere. De care voiam 
să scap. Dar nu puteam.

O ultimă zi cu somnul ei greu. Abisal, în 
care cădea. Şi din nou apropierea frunţii de fruntea 
ei. De părul ei lung. Un murmur între două lumi şi 
acum o privire mirată în lumea în care sa trezit. 
Aranjânduşi instinctiv Fecioara la gât. Iar Bach. 
Iar covorul înflorat.

Iar ochii ei de un albastru metalic ce expri
mau miraţi ca totdeauna inversul lucrurilor pe care 
le gândea. Cu nepăsare. Abisal. Iar opiu.

Cine poate iubi?
Lazăr ar fi vrut să fie mierlă. Cei pasă 

acestei păsări de lume? Cântă ascunsă în gardurile 
de spini din care Lazăr de câte ori sentorcea de 
la arat rupea câte o floare vânătă. Şi o punea în 
clopul jegos pe care îl purta el şi nu nevasta, aşa 
cum li se întâmplă unora.

Venea adeseori fluierând spre casă, dând 
bineţe babelor. Şi carul scârţâia ca sufletul acelor 
ciumăfăi care şi noaptea mai aveau săşi spună ce 
se va mai întâmpla şi că, oricum, până la urmă, tot 
au să vină americanii.

Despre Lazăr tot satul ştia că a înviat a 
doua oară. Toţi îi ziceau Spânzuratu.

Dimineaţa şi seara când trecea prin sat, 
mer gând înaintea carului urmat de jugul care 
acum stătea întro parte din pricina singurului bou 
pe care îl mai avea, se credea în al nouălea cer şi 
fluiera, simţind cum îi intră în braţe nemaipomenita 
nemărginire a zorilor sau amurgului. Când trecea 
prin sat, babele, care erau ca nişte ciumăfăi, uitau 
de americani şi de tot. Se coteau. Îl priveau şi
ncepeau săşi spună iar povestea aceea. Dracu so 
ia de poveste. Cea de când se spânzurase, el, La
zăr, cu funia de grinda casei şi cum îl găsise ve
cinul de peste drum, înviindul din întunericul în 
care apucase să intre doar puţin.

Îi venea să râdă! Şi să le strige că sunt ne
bune dacă pot crede, aşa cum se spune, că el sa 
spânzurat fiindcă aflase că nevasta lui nu va avea 
niciodată un copil. Să le strige, să ştie şi ele, că se 
spânzurase de ciudă. Boul lui, în care credea mai 
mult decât în Dumnezeu, pierduse atunci lupta 
când îi venise să se scarpine între coarne de capul 
unui bou mai tânăr. Şi mai încordat. Şi pierduse.

Dar cine putea crede acest lucru? Aşa că 
le lăsa în plata Domnului. Spurcate cum erau; şi 
pleca mai departe. Fluierând în faţa carului, urmat 
de jugul care stătea acum întro parte, gândind 
că el, Lazăr, ar fi vrut să fie mierlă. Fiindcă avea 
dreptate când îşi zicea în gând că de fapt cei pasă 
acestei păsări de lume!

Bun venit fiecăruia
Mă grăbeam să ajung în sat. O pasăre țipa 

sinistru în vârful dealului verde. Privirile mele 
alunecau des către zarea din vârful dealului verde 
unde se afla cimitirul vechi al satului. Nu fusesem 
până acolo niciodată.

Măria, mătuşa mea, cea care a murit în 
iarna trecută cu viscol şi care lăsase cu gură de 
moarte să fie îngropată în cimitirul vechi şi nu 
se putuse că era de mult părăsit, îmi spusese pe 
vremea când trăia că singura cruce din piatră şi 
care se vede dintre toate de la distanţă e a bunicii 
ei care avusese atâtea de suferit în viaţă.

Din drum am luato direct prin lanul de 
grâu verde spre dealul verde simțind nevoia să 
văd locul acela de linişte şi pustiu peste care țipa 
sinistru o pasăre al cărei glas se auzea până hăt, 
departe. Din când în când îmi dădeam seama că 
picioarele mele, alergând, striveau un verde crud 
care lăsa în urmă valuri de boare dulce în întinsul 
verde al lanului. În jur, nici țipenie de om.

Simţeam nevoia să văd crucea aceea din 
piatră pe care era şi o fotografie cum nu avusese 
nimeni, la mormânt, din sat. Când am ajuns în 
vârful dealului verde din locul unde fusese foto
grafia nu mă privea nimeni. Am rămas o clipă dus 
de gânduri. Auzisem şi eu că ţigani şi rău făcători 
uneori batjocoresc mormintele. Pasă rea nu mai 
ţipa acum în vârful dealului verde. Era cald şi 
linişte. Pasărea zburase în alt loc, speriată poate 
de mine.

Din celălalt capăt al cimitirului am auzit 
tăind liniştea şi pustiul din jur o şoaptă dusă de 
vânt: nu, nu, nu! Am privit întracolo şi am văzut 
doar un pantof gri, din iarba înaltă şi lin foşnitoare, 
cu un picior gol până sus zbătânduse frumos 
dintrun tufiş cu flori.

Mam speriat şiam fugit deacolo şi fiindcă 
pasărea aceea ciudată se întorsese şi începuse iar 
să ţipe.

Seara am adormit cu gândul tot la cimitirul 
acela şiam visat lanuri de grâu verde pe care nul 
mai striveam sub tălpi. Zburam uşor pe deasupra 
lanurilor, către vârful acelui deal verde cu cimitirul 
cu flori unde mam oprit lângă acea cruce fără 
fotografia bunicii mătuşii mele, o clipă, până când 
în liniştea aceea adâncă sa auzit înălţânduse un 
cântec de ciocârlie, iar de după tufişurile cu flori 
cineva cu chipul învăţătoarei satului îmi făcea 
semn cu mâna să vin în brațele sale.

Anii au trecut petrecânduse unul pe ce lă
lalt şi dealul acela mai este şi va mai fi tot acolo. 
Lam revăzut, după ani, nu de mult tot întrun 
vis. Era sub iarnă adâncă, troienit de zăpezi şi nu 
i se vedea nici o cruce din piatră, nici un cimi
tir. Era noapte, dar totul în jur era luminat de ste
lele cerului. Voiam să urc spre vârful lui albor
bitor dar nu puteam, cineva mă ţintuia locului 
şimi şoptea la ureche: „totul este etern, dealul pe 
care nul vezi verde există şi să nul urci în iarnă 
fiindcă vei orbi dea dreptul, dea dreptul, dea 
dreptul...“ Apoi o pasăre uriaşă a venit spre mine 
şi mia ţipat: „Nimic nu este etern, dealul pe care îl 
vezi alb nu există şi te sfătuiesc săl uiţi, săl uiţi, 
săl uiţi...“ Pasărea aceea uriaşă a prins pe urmă 
în pliscul ei puternic, de fier, vârful dealului dez
rădăcinândul cu totul. Eu am rămas apoi mut de 
uimire întrun câmp pe jumătate troienitorbitor 
iar pe jumătate verdeînflorit. Plângeam rămas 
acolo între cele două jumătăţi de câmp. Lacrimile 
îmi udau obrazul şi jumătate îngheţau, jumătate 
curgeau ca nişte izvoare curate. Deodată cineva 
mia mângâiat fruntea. Era o fe meie frumoasă. 
De osebit de frumoasă. Cu părul lung şi galben şi 
cu ochii albaştri ca florile de in. Era învăţătoarea 
satului meu. Cea care ma învăţat să scriu. n

Cine poate iubi?
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Cu acest prilej copilul desco
peră ce forță periculoasă au cuvintele:

„Melc, melc, ceai făcut?/ Din 
somn cum teai desfăcut?/ Ai crezut 
în vorba mea/ Prefăcută... Ea glu
mea!/ Ai crezut că plouă soare,/ ca 
dat iarbă pe răzoare,/ Că alunui tot un 
cântec.../ Asteas vorbe și descântec!/ 
Trebuia să dormi ca ieri,/ Surd la cânt 
și îmbieri,/ Să tragi alt oblon de var/ 
Între trup și cei afar’...“

Regimul comunist a căzut ca o 
iarnă siberiană peste cultura noastră. 
Ca şi cum ar fi avut o presimţire, Ion 
Barbu sa pregătit din timp pentru o 
lungă hibernare. Încă din deceniul 
patru, şia suspendat activitatea po
etică. Învăţând din experienţa tra gică 
a propriului său personaj, cre du   lul 
melc, care a plătit cu viaţa con fun da
rea anotimpurilor, poetul a ră mas în
chis în sine chiar şi atunci când i sa 
spus că regimul comunist a intrat în 
faza de dezgheţ.

Practic, după război, Ion Barbu 
na mai existat. Iar celebrele lui cărţi 
– După melci, 1921 şi Joc secund, 
1930 –, care provocaseră cândva un 
scan dal estetic şi sfârşiseră prin a 
se clasiciza, au fost brusc uitate de 
public, cu concursul propagandiştilor 
partidului comunist, specialişti în in
ducerea amneziei. Poetul, care era, 
cum se știe, și matematician, a rămas 
doar matematician.

Puţinele poeme scrise în a 
ceas  tă perioadă sunt „ocazionale“, cu 
precizarea că noţiunea de „ocazie“ 
nare la Ion Barbu sensul ex is ten ţial 
al conceptului goethean de Gele gen
heit, ci înseamnă o circum stanţă lu
mească (sau chiar mondenă). 

Adevăratul Ion Barbu rămâne 
cel din perioada dinainte de război, 
când a vizitat, cum spune el însuși, 
castelul de gheață al gândirii. Și când 
a demonstrat că limba română, ine
puizabilă, poate furniza poeților și 
cu   vinte pentru o poezie abstractă. n

(Fragment dintro carte cu 
același titlu, în curs de apariție.
Textele, întro formă mai extinsă, 
au fost inițial folosite pentru 
realizarea emisiunii 100 de 
semnături, difuzată de Trinitas 
TV de două ori pe săptămână în 
2018.)

Cassian Maria 
Spiridon:        

    Poezia monodie

oua carte a lui Cassian Maria Spiridon e o călătorie în 
căutarea credinței (am putea spune că prenumele pe 
care le poartă – nomen est omen – nu puteau să conducă 

poetul în altă direcție). La Agia Sofia, la muntele Athos, prin 
vechiul Constantinopole, dar și la biserica Uspenia, unde a fost 
botezat Mihai Eminescu – poetul își pregătește sufletul pentru 
mărturisire: fără exaltări și fervoare, întrun calm dialog cu 
cele ascunse („stai în așteptare/ sub turbioane de lumină/ la 
umbra unui locaș/ cu multe și semețe turle/ poate și Domnul stă 
în așteptare/ să vină/ să urce la el sufletele încercate“ – Locul 
cunoscut de pe mănușă). Mireasma de „pâine albă împletită/ 
încă proaspătă/ sub lumina unei dimineți / de început de iarnă“ 
care îi înconjoară pe cei ascultând slujba, smerenia, care e prima 
temelie pentru deslușirea adevărului, netezimea pietrelor „cu 
scobituri/ de câți au fost ca să senchine“ sunt cadrul pentru 
această căutare a îngăduinței „dea fi parte/ la liturghia/ care ne 
veghează“ (a fi parte).

Cartea e concepută ca o monodie, versurile se succed fără 
variație metrică, poate greu de mistuit de către cititorul modern 
care vrea varietate, dar forța acestei viituri egale cu sine e pe 
măsura vechilor mozaicuri și a bolților care se ridică, se smulg 
„către ceruri/ cu tot cu sufletele noastre“. E un sunet egal cu sine 
– acela al cerului sofianic „unde zboară cun fâlfâit liniștitor/ 
numai porumbeii“, printre imaginile Întemeietorilor („pe zidul 
de lumină/ doar ei mai strălucesc de sub mortarul/ imperiilor 
duse“ – Agia Sofia). Bizanțul creștin domină întunecimile: „Să 
vezi întreg Bosforul/ și marea cuprinsă între continente/ din 
turnul lui Athanasios Basileus/ înălțat în Bizanț/ după anul de la 
Hristos cincisute/ turnul ce domină Galata neclintit/ încremenit 
în piatră/ între Cornul de aur și strâmtoarea/ prin care Neagra 
Mare/ se împletește cu apele Marmarei/ un far ce nu mai 
strălucește în noapte […]/ în față ziduri vechi/ la adăpostul lor/ 
lupta cândva Iustinian“. (ziduri vechi)

Căutarea se petrece printre livezi de măslini, printre nuanțe 
verziargintii, „la pas cu fiul/ întru Domnul“, printre chiparoșii 
ca niște lumânări până la cer, întro liniște „aproape materială“, 
în calmul asemănător îngăduitoarei îmbrățișări materne: „Urcăm 
și coborâm/ tărâm după tărâm/ dintro luminăn alta/ de Maica 
Păstorița îndrumați/ urcăm/ e Athos/ Muntele Tabor/ rugui de 
flacără ce nu te arde“ (spre schit). Timpul, ca o pasăre planând 
în cer, ia forma Duhului care „stă locului/ ca degetul Domnului“ 
(nemișcată). „Încremenit pe Athos/ muntele Maicii Preacurate/ 
timpul nu ne mai măsoară/ unghiile nu mai cresc/ nici firele din 
barbă/ munți logodiți cu genunea se opresc aici/ se opintesc cu 
tălpile lor uriașe/ în mare/ din stânca fragilă/ sărutată de valuri/ ai 
Doamne acoperământul/ sub care ne aduni“ (fiu și tată). Diverse 
alte teme precum Înălțarea, credința ca leac al deșartei trufii, 
Adam și Eva (ciclul Întunecate catarge e consacrat în întregime 
iubirii ce nu ignoră sfârșitul), înscrierea numelor în registru de 
către pelerini ș.a. punctează etapele pe calea împăcării. Corabia 
dar și … alte mijloace de transport mai moderne îi sunt de ajutor 
pelerinului, zvonind monoton: „Un băiat pe bicicletă trece/ în 
spate cu un altul mai mic / […] ritmul pedalelor este egal cu al 
inimii/ cu al bardului care scandează poema/ băiatul traversează 
caldarâmul/ fâșâind din cauciucuri/ urmând cadența versurilor/ 
pe care nici nu le aude…“ (Biciclistul de la Biserica Uspenia). 
Ritmul devine o „lumină verde intermitentă/ ca un semnal mor
se/ întru salvați iubirea noastră“ (secera nopții).

Ecourile eminesciene (pornind chiar din titlulcitat, Cu 
gândiri și cu imagini) sunt farul acestei călătorii de construire a 
Profilului, a urmei poetului prin lumea unde „uriași nuferi galbeni 
sempreună“. „Călătoria pare fără de sfârșit/ stăm confortabil în 
jilțuri/ citim ziare/ la telefoane numeroase dăm răspuns/ zâmbim 
încrezători/ doar pentru noi a fost zidită corabia de stele/ […] 
zâmbim încrezători/ lucrăm la propria statuie de iluzii/ suntem 
efemeridele eternității…“ (stația finală). Dar ne aflăm încă prin
tre iluzii… așa că nu lipsesc încrâncenările, strigătul, ochiul în
lăcrimat.
 * Cassian Maria Spiridon, 

Cu gândiri și cu imagini
Cartea Românească, 2018

Lucian Vasiliu: 
    Colecţionar de cuvinte

ot de lumea bizantinorientală e atras și Lucian 
Vasiliu, aparent pe filiera Anton Pann – Ion 
Barbu – Emil Botta – Cezar Ivănescu, dar și 

cu aluzii la mulți alți poeți contemporani, în tro 
„harababură“ (desigur, voită) a sonorităților ju cău
șe, a jocurilor de cuvinte și culorilor pestrițe. Lim
ba română păstrează astfel în prim plan, datorită 
pa siunii sale de colecționar, cuvinte din ce în ce 
mai puțin folosite (dar care fac parte din limba 
Răsăritului, „răsărita“): „Astfel mam înţeles cu poe
tul turc Mustafa Köz/ întro seară macedoneană/ sub 
cerul când vânăt, când roz/ El gângurea hitita/ eu îi 
ofeream răsărita/ Până am început, întro doară/ să 
înşir cuvinte de origine turcă/ precum întrun fel de 
mazurcă.../Eu spuneam: pilaf! El răspundea: pilaf!/ 
Voiam săl fac praf,/ încât am continuat turuiala:/ 
paf ta, musaca, iaurt, kefir,/ (nu mă mai opream cu
vinte să înşir)/ cacealma, salcâm, sacâz, cerdac /
(vo iam săi vin, poeticeşte, de hac)/ conac, sarma, 
tai fas, caldarâm/ (dovedeam a mă trage de la Râm)/ 
ma hala, pehlivan, sofa, serai/ (amestecam în ceai o 
aripă de rai)/ şandrama, sipet, caimac, chilipir/ (mă 
trezeam recitind din Dimitrie Cantemir)/ paşă, agă, 
huzur, bei/ (o lume animată de cicisbei)/ han, harem, 
haham/ (abia de mai respiram) / haihui, haimana, 
hamal/ (ludic valah în port oriental)/ mahala, sic tir, 
hatâr.../ Era bairam lingvistic, nu cârmâr!“ (Hara
babură…) 

O carte „în formă de cruce spre Est“, cu 
ma lul hellespontic, Efesul, câini socratici care 
„mân cau smochine/ pe aleile ruinelor din Milet“/, 
co na cul Conachi de la Tecuci, Bârladul – Baad 
(„Oraşul în care am aflat alte câteva cuvinte/ pentru 
Dicţionarul românoturc/ la care lucrez încă de la 
Că derea Constantinopolului:/ işlic, mizilic, bucluc, 
har buz, ciorap, chiftea/ muşteriu, havuz, casap, 
gium buşluc...“), dar și înțelepți ai Chinei antice sau 
vechii poeți francezi sunt nisipul din care se al că
tu iește clepsidra volumului. Prin care picură ele
mente autobiografice, amintiri de la diverse întâlniri 
cu poeți, „roiuri de litere/ cifre, silabe, sintagme, 
versuri, versete, pasaje“: „Trei vise avui/ (Pe Nil? Pe 
malul Volgăi? Pe sub pod de Bahlui?)... / Legănat 
de fregata natală (sfânt pântec matern)/ văzui din 
adâncuri: / se înălţa, în apele roşii,/ o colosală clep
sidră de Cuvinte…“ La Cernăuţi, Cracovia sau Ti
ras pol, unde „în loc de tancuri, defilau cărţi...“, as
cul tând „muzica de geampara nocturnă/ de pe stra  da 
Alexandru Lăpuşneanu/ (strigătul urmaşilor ur ma
şilor otomanului Ilderim...)“, poetul își urmează „în
gerul blond, rebel şi pauper“ care „înota, ludic, în 
divina, vetusta călimară/ pecenegocumanoavară“. 

Accentele grave dau câteva din cele mai fru
moa se poeme ale volumului: „Rog acum pe Dum 
ne zeu/ sămi dea lumânări de seu/ sănlumin în 
sub  terane/ Moartea – tanc mankurt/ peste icoane“ 
(Ru   gă burgundă, II). Sau: „Eu sunt tată, tu eşti 
fiu,/ eu pe ducă, tu zglobiu/ fiule zglobiu, Cezare,/ 
seara suflun lumânare/ şi măntreb de moartea are/ 
cui săi spună rugăciunea, la culcare“ (Lumânare, 
I) Dar în general țesătura cărții e una care pune în 
prim plan mai degrabă forma și nu fondul, jocurile 
de cuvinte precum „Bac(h)lui“, „estimp și Esttimp“, 
rimele năzdrăvane (de pildă, „ergo sum(n)“ – rimă 
pentru citatul „diac tomnatec și alumn“). Umorul 
de cea mai fină calitate și parafrazările „cu skepsis“ 
dau întregului amalgam o șlefuire autoironică: „Sunt 
trist/ ca o lebădă cu gripă aviară/ în Delta Dunării!“ n

** Lucian Vasiliu, Cod numeric personal
(poeme inedite, 20092017), 

Cartea Românească 2018. 
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entru E. Lovinescu, războiul a 
însemnat ruperea de un ritm pe 
care abia îl găsise. După mai 

multe volume de Critice, precum și 
după texte literare diverse (teatru, 
proză) sau manuale școlare, profesor 
de latină la liceu, cu două ava taruri 
uni versitare, criticul își con  turase un 
profil: intransigent ad versar al să mă
nă torismului, al con fu ziei eticului cu 
etnicul (de unde o primă serie de bus
cu lade cu Ni colae Iorga, pornind de 
la Pașii pe nisip... din 1906), con
secvent întro dezbatere de idei care 
excludea ver bul pamfletar, autor de 
concepte (revizuirile datează din 
aceas  tă pe ri oadă antebelică). Războ
iul cel Ma  re avea să schimbe multe 
din tre acestea.

Întors din Franța care in
tra în război, tânărul de 33 de ani 
scrie o serie de Impresii din timpul 
mobilizării la Paris, pe care le va 
aduna întrun volum, Pagini de răz
boiu..., alături de alte articole de 
ati    tudine, sub genericele Din ță ri
le eroice sau Dintro țară neu tra lă. 
În ultima parte, aflăm des pre „ga
lactionism“, despre aser vi rea presei 
noastre în fața inte re  selor germane 
sau, scris în anti fra ză, ar ticolul Bog
danPitești și T. Ar ghe zi, factori ai 
conștiinței na ți o nale: „În opera de 
regenerare a neamului, T. Arghezi 
a lucrat în tot deauna alăturea de ma
rele lui învățător, BogdanPi tești, 
pe care nu la părăsit nici în cli pa 
când martirul a suit Calvarul Vă
căreștilor. / Când șia vândut în să 
ne mților ziarul Seara, o mare voltă 
sufletească sa petrecut în sufle tul 
ucenicului său. T. Arghezi sa re tras 
din redacția ziarului spre a nu fi pus 
în inventarul vânzărei. / A pre fe rat 
să se vândă singur, cu prețul ce ia 
convenit...“ Este începutul unei situ
ații conflictuale cu omul Ar ghe zi, 
care va rămâne astfel până târ ziu, în 
mai 1943 (criticul având să se stingă 
din viaţă două luni după aceea).

Această înclinație spre pam
flet din Paginile de războiu... este 
justificată de o scurtă prefață, data
tă din mai 1916, a unui volum care 
va fi distribuit abia în 1918: „Am 
totuși o singură părere de rău: spre 
sfârșitul cărței, pana mea a trebuit 
să se murdărească pomenind nume
le câtorva vânduți, cărora li sar fi 
cuvenit mai degrabă o tăcere dispre
țuitoare“. 

Un text intitulat Îmbogăți 
țivă! aduce și câteva indignări („Un 
cuvânt de ordine străbate plaiurile 
țării românești (...) Conștiința ro
mâ  nească este pusă la mezat. Ne 
vindem celui ce dă mai mult. Fiecare 
își caută în fundul hambarului spre 
a vedea dacă nu are ceva de vân
dut străinului pe prețul aurului su
nător“).

Peste vremuri, criticul se 
scrutează: „rămas indiferent și scep
tic la toate mișcările politice și so
ciale și cu o aversiune chiar pentru 
tot ce nu e literatură și atitudine 
dezinteresată, în această singură 
epocă, în care mi se părea angajată 
existența însăși a neamului nostru, 
am părăsit literatura pură, luând o 
atitudine acționistă militantă: timp 
de aproape doi ani, în Flacăra și 
mai ales în Naționalul am participat, 
așadar, la determinarea atmosferei 
prielnice pentru intrarea în acțiune, 
și, pentru prima dată, scrutând, dacă 
nu arta, cel puțin pe scriitori sub 
raportul conștiinței, am completat 
revizuirile literare printro serie 
de revizuiri morale, neocolind ex
pre sia crudă și violența reclamată 
de certitudinea morală mult mai 
categorică decât cea estetică (Pagini 
de războiu și Cumpăna vremii): sin
gura mea contribuție întrun alt do
meniu decât cel al literaturii.“1

l doilea volum de atitudine 
na ționalistă, În cumpăna 
vre  mei. No te de războiu, pu

bli  cat în 1919, ara tă o nouă apro 
pi e re de ideologia ior ghis tă (is to
ri cului îi dedicase, de altmin teri, 
pri ma broșură, O ches tie de sin 
ta xă latină, la 1904). Vo lumul se 
des chide cu invocarea figurii „an
ces trale“ a țăranului de care scri
i torul trebuie să ia seama: „Toți 
cei ce țin un condei în mână în 
îm    prejurările de astăzi au datorii 
su   perioare față de patrie, ce trec 
pes   te finalitatea artei...“ (Factorii 
mo rali ai războiului). Elogiul lui 
Iorga, director al ziarului Neamul 
românesc, atinge cote maxime: „se 
simțea nevoia unui organ care să 
afirme cu energie imperativul cate
go ric al rasei noastre“; „dl Iorga șia 
reluat rolul firesc: rol de călăuză a 
conștiinței românești“. În acest am
bient trebuie să se fi încadrat și Lite
ratura războiului – un articol scris 
după avansarea rapidă a armatei 
noastre în Transilvania, la începutul 
confruntărilor. „[Î]ndărătul unei ar
mate se cuvine (…) să sosească și 
povestitorii“: „cerem deci ca în urma 
armatei să se organizeze o literatură 
de război, vie, caldă, o adevărată 
hra nă spirituală a prezentului și un 
do cument al viitorului... Numai ast
fel Brașovul, Făgărașul sau Șă lim
bărul nu vor fi numai niște slabe 
sonorități, ci vibrații vii din rit mul 
sufletesc al întregului popor româ
nesc“.

Înregistrează dezastrul de 
la Turtucaia, dar și revenirea întro 
nouă lume, după o amplă perioadă 
de tăcere: „De doi ani neau ruginit 
condeiele. Nu și sufletele. Din po
trivă. De doi ani leam înroșit în vă
paia tuturor sentimentelor pu ter  nice: 
1  Memorii I, 1930, p. 291.

Scriind Marele Război: 
E. Lovinescu

D A n  G U L e A
 

am iubit, am urât, am nă dăj  duit și 
nu numai odată nea tre buit cea din 
urmă încordare a pu terilor noastre 
sufletești pentru a nu despera.“ (Du
pă doi ani de tă cere...)

ceasta era temperatura unui 
fiu de senator liberal care, la 
izbucnirea războiului (august 

1916), se oferise voluntar, fiind mobi
lizat la Cenzura Militară a Poștei. În 
noiembrie se află în refugiu: predă 
la gimnaziul Alecu Donici din Fă l
ticeni, unde a fost director tatăl său 
și unde fusese și el elev, apoi ține 
cursuri particulare, începând cu pri
măvara lui 1917, întro structură 
șco lară care avea cel puțin 17 elevi. 
În iunie 1917, la Fălticeni, este 
abilitat să confere, făcând parte din 
comisia de examinare a elevilor, 
certificate de absolvire2. Activitatea 
publicistică încetase – cu excepția 
unui articol din România, ziarul re
fu giului nostru, unde se lansa în 
pro nosticarea unui armistițiu în ma
ximum 6 luni: „ceea ce trebuie să 
urâm e o pace șchioapă și nu o pace 
îndepărtată“ (Pacea, publicat la 25 
mai 1917 în România).

„O scurtă ședere la Odessa 
în toamna lui 1917, odată cu re
fugierea parlamentului acolo“3 (ta
tăl, Vasile T. Lovinescu, a fost ales 
în legislatura 1914) este doar o 
ex periență printre altele. Primele 
trenuri cu parlamentari români plea
că la începutul lui august 1917, dar 
se întorc la timp pentru deschi de
rea sesiunii parlamentare, la 15 
2  Manuscriptum, an XII, nr. 4 (45), 1981, p. 
159.
3  Anonymus Notarius, în E. Lovinescu, 1942, 
p. 39.

de cem brie4 – interval posibil pen
tru șederea familiei Lovinescu la 
Odessa (parlamentarii sau refugiat 
acolo împreună cu familiile lor).

În această vreme, „pentru a 
se elibera din cătușele dezastrelor 
se puse să traducă Odiseea“; în fine, 
situația politică ajungând la o stare 
de oarecare echilibru, se întoarce la 
București în septembrie 1918, „de
primat, zdrobit sufletește“5.

Istoria literară consemnează, 
pentru toamna lui 1918, nașterea ce
naclului Sburătorul, a unui nucleu 
care avea să se exprime imediat în 
revista Lectura pentru toți, al că rei 
prim număr, sub direcția cri ti cului, a 
apărut în decembrie 1918, avândui 
printre colaboratori pe sbu rătoriști: 
„Format imediat după război – spune 
criticul – de un grup de scriitori și 
de artiști destul de cunoscuți ca D. 
Nanu, L. Re brea nu, E. Lovinescu, 
Hor tensia Pa padatBengescu, Ion Pe
trovici, Ele na Farago, Ramiro Ortiz, 
Cella De lavrancea, G. Murnu, Caton 
The  odorian, Valjean, N. Davidescu 
etc., numai din nevoia de lecturi și 
dis cuțiuni literare, cercul șia creat 
apoi un organ de publicitate în jurul 
căruia sau grupat sau, mai ales, prin 
care sau afirmat o serie de scriitori 
mai noi, între care unii sunt astăzi în 
primplanul literaturii române“6. 

Era, desigur, începutul unui 
nou veac. n

4  Grigore Procopiu, Parlamentul în pribe gie. 
19161918. Amintiri, note, impresii, edi ție de 
Daniel Cain, 2018, p. 5155.
5  Memorii, ed. cit., p. 306.
6  Mișcarea literară, 28 iunie 1925, ap. C. 
Gheorghiță, Sburătorul, 1976, p. 404.
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Zoom Québec (2)

DOMENIUL UNIVERSAL

LINDA MARIA BAROS
prezintă dosarul

D i A n e  r é G i M B A L D

Denise Desautels (1945, 
Montréal) a publicat peste patru
zeci de volume de poezie şi proză 
atât în Québec, cât şi în alte ţări, 
care iau adus o recunoaştere 
in  ter naţională. Printre acestea: 
Lec ţii de la Veneţia (Marele 
Pre    miu Québecor al Festivalu
lui internaţional de poezie de la 
TroisRi vières 1991), Saltul în
ge  rului (Premiul Guverna to ru lui 
Ge ne ral 1993), Tombeau pen

A da dreptate

D e n i S e  D e S A U T e L S

În clarul luminii 
[fragmente]

Suflăn dorinţe până când ajung 
să facă surf pe valurile tăcerii 
până când te trezesc din nou 
fremătările încalecă pereţii 
moi până când acţionează 
resorturile întind arcurile până 
când săgeţile ţintesc focul din 
rărunchi focul palmelor noastre 
limbii tale încolăcite în jurul 
limbii mele până când saliva 
noastră se cufundă în adâncul 
coridorului îngust al iubirii până 
când salvăm distrugerile aduse 
de ruşinea noastră dea fi salvăm 
spaimele prinsen dărâmături 
leaducem înapoi le oferim

*  *  *

Din ape scoate lacrimile din 
gânduri din refrenele magice din 
necazurile care au să vină mereu 
sărace tot curgând prin speranţă 
ei cu zâmbetul pe buze sperând 
că totul va fi imaginând că nu e 
nimic dar urcând în sens invers 
pe coridorul aurit al dorinţelor al 
culorilor al luminilor sincopate 
până acolo unde duce imboldul 
posibilului spun ei în ciuda 

Sa scris mult despre poezia francofonă, despre 
legăturile ei multiforme cu sfera literară franceză şi 
internaţională. Paletă largă: unitate versus decloazonare, 
alteritate, interconectivitate, littératuremonde. O tensiune 
dialectică indusă, desigur, de geocodarea literară.

În domeniul creaţiei însă – o energie cinetică.  
Pornind de la aceaste premise, Linda Maria Baros 

lea propus mai multor autori din Québec să participe la 
realizarea unui dosar de poezie care sondează distanţele, 
le anulează sau, din contră, le leagă cap la cap. Dosarul 
– intitulat Zoom Québec – a fost publicat iniţial de revista 
pariziană de poezie şi arte vizuale La Traductière. 

Linda Maria Baros îi invită astăzi şi pe cititorii 
noştri să măsoare forţa energiei cinetice francofone. n

Diane Régimbald 
(1956, Ottawa), figură 

pregnantă a poeziei 
contemporane din Québec, 
a publicat şapte volume de 
versuri, dintre care: Pietre 
de trecere (2003), Cenuşă 

trupuri (2007), Pas (2009), 
Despre visul negru (2016) şi 

din nou despre mama (2017). 
Poezia ei este tradusă în 

engleză, spaniolă şi catalană.
În prezent, Diane 

Régimbald locuieşte 
la Montréal şi conduce 
Comitetul femeilor din 

cadrul Centrului din Québec 
al P.E.N.ului internaţional. n

Oraş palmă sau extremitate a unui continent / Nord 
sau sud / Duminică astăzi cu gândurile aiurea / Scriu 
mergând / Înainte de călătorie / Montréal fără zăpezi 
nici ger nici război / Şi totuşi e ceva aici care calcifică 
dorinţa / Păduri negre desenează aici o osatură ilizibilă / 
Constelaţii de paşi întunecaţi / Un gri adânc deasupra 
parcului / Montréalul iarna dezarmat nu albeşte bo
cancii / Dar un Montréal bătrân şin dezordine uzat de 
vertijurile de coşmarurile lui / Scriu copleşită de alte 
locuri / Parisul în noiembrie de exemplu / În direct sau 
înregistrat / Flori prea rare / Eşafodajele nebuneşti ale 
dezastrelor / Înlăuntru în afara unui altundeva / Damasc 
de exemplu / Zece ani mai devreme scriu visătoare / 
Scriu mergând / Martie 2005 / Intrare mascată în mos
cheea Omeiadă / Fantome femei de jurîmprejur / Fug / 
Zbor sub o capă maronie / Scriu speriată / Încărcată de 
mirosurile verii / De cenzură / Can Alger oraşul alb / 
Ceai băut afară în picioare de partea cealaltă / Departe / 
În  lă untrul în afara acestui loc / 26 de ani mai devreme/ 
Şi iată că lucrurile sentorc înspre mine / Cenuşa şi ma
usoleul / Un 6 decembrie 1989 persistent / Zăpadă pră
foasă şi masacru monumental / O singură armă / Sân
ge pulverulent / Ele moarte micuţe îngrămădite / Pete 
culcaten cuvinte / Veşnicie violentă / Fără ferestre / Între 
date totuşi uitarea / Înainte de plecarea mea trosnet 
de prăpastie / Câteva fraze vor ţine mâna în viaţă / 
Mier curea va veni prea târziu / Nu ne refugiem nu ne 
închidem nu gândim / La fel şi lumea / Altundeva / Prea 
târziu / Nu voi scrie / Nu voi scrie dinainte PortauPrince 
ameninţat şi cântec de dragoste / Îi voi lăsa pe ei pe ele 
pe cei deacolo / Mă voi întoarce / Voi lăsa sensul să 
sentoarcă / Voi lăsa frumuseţea / Şi cea rămas / Mă 
voi întoarce înainte de toate / Nerăbdătoare renăscând / 
În nord în palmă / Dând la o parte umbra carei aproape

  traducere  © Linda Maria Baros

tru Lou (Premiul Societăţii Scri i to
rilor Canadieni 2000), Fără tine, nu 
miaş fi înălţat atât de mult pri virea 
(Marele Premiu Québecor al Fes
ti valului internaţional de poezie de 
la TroisRivières 2013) şi De unde 
ţâşneşte uneori un braţ al orizon
tului (2017). În 2009 şi, respectiv, 
2010, iau fost decernate premiile 
opera omnia Athanase David şi Jean 
Arp. Denise Desautels este membră 
a Academiei Literelor din Québec. n

nimicului care apare negru şi 
se împlântă acolon adâncul 
pielii care aşteaptă să fie 
rănită de devenirea fantomă

*  *  *

Priveşte deriva celor 
careşi înarmează sfârşitul 
cu sfârşitul altora nu uita 
furia zguduitoare turbarea 
furtunoasă neputinţa 
vulcanică obligăţi ochii 
să rămână deschişi braţele 
ridicate paşii angajaţi în 
demonstraţia necesară pentru 
a spune indecenţa profundă 
a celor abandonaţi rătăciţi în 
delirele lor eratice fugind de 
propria lor frică dorinduşi 
putere disperare vie

*  *  *

Traversează frontierele fără 
saştepţi să ţi se dea voie fii 
la un pas deo condamnare 
la moarte pentru proastă 
purtare traversează riscă să 
iei parte la jocul omului de 
pretutindeni fără domiciliu 
fix deschide un drum 

deschide aerul pentru 
călătoria ta abandonează 
sacii prejudiciilor scoate 
fructul uitat din buzunar 
savureazăl lasăi sucul 
să ţi se prelingă pe gât ia 
cu tine durerea acestei 
lumi calcă pe un pământ 
străin dăi carnea ta 
amestecăl cu venele 
tale iai sângele tău

         traducere
© Linda Maria Baros

Poetă. Traducătoare. Editoare. Născută în 1981. 
Păr verde. Doctor în literatură comparată la Sorbona. 
Locuieşte la Paris. Şase volume de versuri. 
     Poeme publicate în 38 de ţări. 
     Membră titulară şi raportor general al Academiei 
Mallarmé. Laureată şi secretară generală a Premiului 
Apollinaire. 
     A tradus 38 de volume. Din română în franceză – 23.
Directoare a Festivalului francoenglez de poezie, Paris. 
     Directoare a editurii La Traductière şi redactorşef al 
revistei internaţionale de poezie cu acelaşi titlu. 
     Poartă o gheară enormă de argint pe mâna dreaptă. n
                            Site: www.lindamariabaros.fr
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rozatoarea Marguerite Yource
nar, prima femeie primită în 
Academia Franceză, este readu

să în atenția publicului românesc 
prin două romane publicate întrun 
singur volum la Editura Humanitas: 
este vorba despre Alexis sau Tratat 
despre lupta zadarnică, traducere 
de Petru Creția, și despre Lovitura 
de grație, traducere de Doina Jela 
Despois (București, 2017). Deşi sunt 
nişte scrieri de tinerețe, ele introduc 
o scriitoare deja matură, formată 
la școala lui André Gide și Thomas 
Mann, dar și la cea a literaturii antice, 
ini ţiată, deopotrivă, în acordurile po
eziei lui Rilke, după cum mărturisește 
autoarea în inteligenta și subtila pre
față a volumului Alexis, meditație 
din 1963 asupra celei dea doua 
ediții a propriului roman apărut în 
1929. După ce enumeră posibilitățile 
aflate la îndemâna unui autor pentru 
a descrie relațiile erotice interzise, 
Marguerite Yourcenar conchide că a 
optat pentru „limba sobră, aproape 
abstractă, totodată circumspectă și 
precisă, care, în Franța, lea slujit 
timp de veacuri predicatorilor, mora
liștilor și uneori chiar romancierilor 
epocii clasice pentru a vorbi despre 
«rătăcirile simțurilor», cum se spunea 
pe atunci“.

Scrisă pe un ton egal și fără 
niciun amănunt șocant, confesiunea 
muzicianului Alexis către soția sa 
Mo nique, tocmai părăsită, sondează 
in fi nitatea de nuanțe a pasiunii, pâ
năntratât încât devine un eseu 
despre sufletul omenesc, conceput 
de un erou conștient că nu a iubit ni
ciodată. Limbajul, unul neutru, „alb“, 
re la tivizează absolut tot. Nicio afir
ma ție nu rămâne la primul ei enunț; 
este deconstruită, generând impresia 
echivalenței cu opusul său, precum și 
senzația de visare a existenței. Alexis 
vorbește întro stare de maximă lu ci
ditate, proprie dedublării eului, mar
tor sieși, detașat până și de trupul 
pri vit cu indiferență, fără ai eluda 
în să înclinațiile, urmate fără șovăire. 
Am biguizarea este rodul cel mai de 
preț al cărții, căci din efortul uriaș de 
autodecriptare depus de Alexis nu se 
alege nimic. Argumentele adu se în 
favoarea homosexualității nu con
ving. Totuși, remarcabilă este stră   da
nia de a explica inexplicabilul etan 
șeizat în misterul său până la ca păt. 
Avertizați fiind de autoare, în că din 
prefață, că subiectul este „la fel de 
com plex ca viața în săși“, înțelegem 
că domesticirea în clinațiilor profunde 
este imposibilă pen tru subiecții tortu
rați de ele. Pen tru narator, erotis mul 
in terzis este co nectat întrun mod 
i nex tri cabil cu fru musețea și cu mu

zi ca, vocația sa. De aceea, dezno
dă mân tul e cinic: „Îți cer iertare, cu 
toată umilința, dar nu pentru că te pă
răsesc, ci pentru că am zăbovit prea 
îndelung“. Nu tre buie căutată nicio 
justificare în triumful de neîn țelesului; 
el își află sensul doar în el însuși. 

Scriitoarea mărturisește că 
a intenționat, un timp, să scrie și un 
răs   puns romanesc al soției, Monique, 
dar că a renunțat. Motivează printro 
fra ză memorabilă: „Nimic nu e mai 
tai nic decât viața unei femei“. Adă u
ga tă unei alte fraze din roman – „Doar 
viața ne învață ce este ea și tot ea ne 
explică și cărțile“, aceste câteva cu
vinte ilustrează primatul decisiv al 
experienței în proza Margueritei Your
cenar. Pe acest temei se construiește 
și cel deal doilea roman, Lovitura de 
grație (1939), plasat, și el, întrun areal 
neguros al Europei. Tot sub formă de 
confesiune, acum prin glasul lui Eric 
von Lhomond, el narează jocul atroce 
al pasiunii dintre acesta și frații de 
Reval, Conrad și Sophie, pe fondul 
războiului cu bolșevicii, în Lituania. 
Sophie se îndrăgostește de Eric iar el 
o respinge, fiind îndrăgostit în taină 
de Conrad și înclinat, în general, spre 
homoerotism. Devastată, Sophie tre
ce de partea dușmanilor, este prin să 
chiar de rudele și servitorii caste lului 
părintesc, apoi executată de însuși 
Eric, la cererea ei. Sadismul lui Eric 
nu este însă un fenomen liniar; el se 
împletește, paradoxal, cu un soi de 
pasiune obscură pentru Sophie, ur
mărită de el în toate formele și to
na litățile, adesea insesizabile. Dacă 
prie tenia lui pentru Conrad presupune 
o fericire totală, absolută, o încredere 
de plină, iar sentimentele sale față 
de so ra acestuia 
sim  bolizează, 
la rândul lor, o 
armonizare spi
ri    tuală a unor 
firi inflexibile. 
Acești oameni 
atât de singuri și 
de o demnitate 
apa  rent abstractă 
ur  mează până în 
pân  zele albe o 
tradiție comună, 
ca ultimi repre
zen tanți ai unor 
spițe străvechi, 
nobile prin ca
rac ter și devo
țiune, aleși nu 
pen tru că ar de
ține privilegii, 
ci fiindcă își duc 
de bunăvoie via
ța la tensiuni in
su  por tabile. n

Sofismele pasiunii 

P
ei două mii de ani de la moar
tea lui Ovidius, marcaţi în 2017 
printro diversitate de mani

festări culturale în spaţiul românesc 
şi mai ales în cel pontic, au prilejuit 
şi apariţia unui roman de excepţie, 
semnat de scriitorul constănţean Liviu 
Lungu, Prizonierul poetului Ovidius 
Naso sau Furiile cen turionului Rapax 
(Editura Corint, 2017).

Autor cu vechi ştate în do
me  niul romanului (cel amintit este, 
du pă datele găsite de noi, al doispre
ze ce lea, dintre care unele titluri au 
apărut în Italia, Franţa sau Albania), 
Liviu Lungu, interesat de scrierile cu 
profil istoric, împlineşte – prin mun
ca scri ito ricească şi prin profesia de 
ar he o log la Muzeul de Arheologie 
din Con stanţa – vocaţia descoperirii 
şi revelă rii unor forme fascinante de 
u ma ni tate din trecut.

Valoarea romanului inspirat 
de Marele Exilat este evidentă de la 
început oricărui lector competent, 
ca rel va aşeza fără dubiu în rândul 
pro zelor de prim rang care au făcut 
din creatorul lui Ars amandi o ,,fiinţă 
de hârtie“. Romanul este captivant 
mul  ţumită şi unei intrigi poliţiste ne
aş tep tate întrun text prilejuit de An  
tichitate, ofertant pentru lectorul dor
nic de a cunoaşte, interesant şi pentru 
cel aflat în căutarea unor expe rienţe 
stilistice inedite. În cele ce ur mează, 
dorim să subliniem câteva trăsături 
in   di vi dualizatoare ale acestei cărţi, 
care sunt tot atâtea reuşite graţie că
ro ra merită să fie cunoscută pe o sca
ră mai largă.

În primul rând, Prizonierul po
e tului Ovidius Naso… oferă o re con 
stituire de excepţie a lumii pon tice 
în care a fost transplantată brutal 
fra gila fiinţă a cântăreţului iu birilor 
gingaşe.

Topografia vechiului Tomis, 
in terioare de case, uzanţe adminis
tra tive, relaţii sociale stârnesc inte
re sul prin ele însele, în scene cu vir   
tuţi filmice, imaginate cu talent şi 
pa siune de cel care dispune de atu  ul 
unei pregătiri de specialitate, în  cu
nunate printrun doctorat în do me
niul arheologiei. Constănţeanul de 
azi e tentat să identifice toposurile din 
carte prin raportare la urbea din pre
zent iar descrierea finală a To mi  sului 
imobilizat sub carapacea ier nii care  
stârnea oroare în Tristele şi Ponticele, 
e percepută ca una din ace le pagini 
de literatură majoră care ră mân vii în 
memorie.

Un al doilea aspect care tre
buie evidenţiat este asimilarea în po 
veste a fantasticului, ceea ce dove deş
te bu na şcoală a scriitorului la pro za 
sudamericană a realismului magic.

Breşa spre imaginar este cre  ată 
de ,,furiile“ centurionului Rapax (,,vi

jeliosul“, ,,năvalnicul“), suferind de 
o erodare a sănătăţii psi hi ce şi tocmai 
de aceea resimţit ca inadecvat şi trimis 
departe de socie tatea aristocratică a 
Romei, întro ultimă misiune de su
pra veghere a lui Ovidius. Însă breşa 
despre care vorbim este creată şi de 
acea forma mentis a unei lumi care 
nu depăşise încă stadiul gândirii 
mitice. Astfel în cât spaţiul narativ e 
populat de hie ra  cosfincşi, hipocampi, 
un gi gan  tic delfinpasăre, un pegas
ino rog şi alte făpturi arhetipale care 
se re  trag spre Tomis presimţinduşi 
sfâr     şi tul, ca spre un topos al cen tru
lui. Din unghiul palierului fabulos 
al tex tului, recomandăm a se citi cu 
a tenţie micropoemul despre gri fon, 
care poate figura în cele mai pre
ten ţioase antologii de gen şi care, 
sub forma unui monolog de pro vo
care şi lăudăroşenie al unor vâ nă
tori iscusiţi, demonstrează ce poa
te rezulta din studiul aprofundat al 
izvoarelor mitologice, reunit cu ela
nul imaginativ.

În al treilea rând, nu putem să 
nu amintim eficienţa manierei găsite 
de Liviu Lungu pentru caracterizarea 
personajelor. Deşi protagonistul în
tâm plărilor este Rapax, atenţia lec
to rului se focalizează asupra Pri zo
nie rului, conturat printro tehnică 
a maximei economii de mijloace. 
Câ  teva gesturi, câteva şedinţe de 
po  e  zie organizate în natură, câteva 
plim  bări cu privirile aţintite înspre 
Ro ma, şi, mai ales, un om care scrie 
şi iarăşi scrie, o piatră umană, aşa 
cum le apare Ovidius soldaţilor care 
îl spionează prin ocularele casei ve
cine. Dispariţia în final a Poetului,  
ex plicată doar parţial de autor, e me
nită să creeze la rândul ei aura le   gen
dară în termenii căreia autorul ale ge 
săşi creeze personajul.

Nu în ultimul rând, valoarea  
artistică a romanului care face obi ec
tul acestor însemnări de lectură este 
sus ţinută energic şi de stilul auto rului 
Liviu Lungu.

Dacă stilul este omul însuşi, 
aşa cum opina Buffon, atunci am
pren ta verbală a literatuluiarheolog 
nu poate fi decât austeră, precisă, con 
tondentă, ca şi munca/truda celui care 
smul ge semnele tre cu tului păstrate 
de    seori cu în că păţânare de trupul ma
teriei dure. O exprimare con cen trată, 
pe alocuri eliptică până la o pro duc
tivă ambiguitate, o răsucire puţin bi
zară a frazei nu alungă din scriitură 
un lirism eterat, abstractizat şi ab
strac  tizant, potrivit pentru a spune o 
mare poveste din trecut: ,,Este întu
neric de noapte geroasă în tabără şi 
împrejur. Cade în foc un caprimulg 
os tenit; moa re în palmele meşterului. 
E iarnă, e vară. Cine mai ştie.“ n

    

         ovidiu. 
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a Chilia, la Tătaru / Bate Maro
met cu paru’...“
     Din măturător, un bâlbâit cu 

cinci clase ajunsese ditamai colonelul 
şi comandant de penitenciar la Ji
lava (19491952), Galaţi şi Chilia 
Veche (19581959), ba chiar şi 
e rou de baladă lăutărească. Vestitul 
său ciomag şi bestialităţile fără pe
reche ridicaseră galopant rata mor
ta lităţii în rândul deţinuţilor până 
la asemenea recorduri (35 pe zi), 
încât M.A.I. sa văzut nevoit în 
cele din urmă săl destituie şi săl 
treacă în rezervă pe exterminatorul 
„Maromet“, pe numele lui adevărat 
Nicolae... Moromete.

Săi fi încăput pe labe bietul 
Stan V. Cristea cu patalamaua Închis 
pentru inventar după publicarea 
mo numentalului inventar de re fe
rinţe Marin Preda. Repere bio bi
bliografice (Editura Aius, 2017), 
o mamă de volum de 780 pa gini, 
aproape de dimensiunile Moro me
ţilor – ce recenzii iar mai fi scris 
Maromet pe spinare! Cum lar fi dez
văţat el să mai aducă omagii acelui 
element duşmănos, „obiectivului“ 
dosarelor de urmărire informativă 
„Scriitorul“, „Editorul“ şi „D 119“, 
careşi bătuse joc de cosorul lui Mo
ceanu şi alte revoluţionare înfăp tu iri 
ale poporului muncitor!

Din fericire, torţionarii, tor
ţe le şi rugurile Sfintei Cenzuri sau 
stins de trei decenii, astfel încât 
sâr guinciosul comentator al „ma
relui singuratic“ siliştean şi bi ne  cu
noscutul enciclopedist al moş te nirii 
culturale teleormănene îşi poate 
vedea acum, în lumina tiparului, în
cununată această incredibilă trudă la 
care sa înhămat de unul singur – „o 
premieră editorială absolută“ cum 
însuşi o numeşte, plătită cu câţiva 
ani din viaţă. Cum e să te speteşti la 
săpături arhivistice de o asemenea 
amploare prin marile biblioteci, să 
pui în ordine reperele biografice, ale 
operei şi ale receptării ei, atunci când 
ştii că ai de înfruntat „un «caz» literar 
complex, pentru care cercetarea nu 
poate fi declarată încheiată nicio
dată“ – numai Stan V. Cristea poate 
şti. Precedentele demersuri de exe
ge ză predistă (Marin Preda – repe re 
bibliografice, 2012 şi Marin Pre da 
– portret între oglinzi, 2015) îl vor 
fi încurajat, desigur, în acest co ple
şitor travaliu al identificării, in ven
tarierii şi sistematizării de o rigoa re 
exemplară. 

Ceea ce pune astăzi autorul 
la dispoziţia celor interesaţi este un 
impresionant arsenal de unelte, or
ga nizat cu diligenţa unui adevărat 

taxonomist. Mai întâi, opera în toate 
speciile ei literare, inclusiv – fapt 
rarisim – poezie (Întoarcerea fiului 
rătăcit, poem publicat în câteva vo
lume colective sau în alte genuri de 
volume) şi chiar teatru (Martin Bor
mann, apărut în limba maghiară în 
volumul Egyszrü véletlenek. Modern 
román drámák [Simple coincidenţe. 
Drame româneşti moderne], Euró pa 
Könivkiadó, Budapest, 1967), pro
cedânduse la separarea volume  lor 
originale de antologii şi de perio
di ce. Afară de romane şi de proza 
scurtă, au mai fost inventariate în 
mod separat paginile de jurnal, re
flecţii şi cugetări (în antologii sau, 
aparte, în alte volume), publicistica 
(articlerie diversă, eseuri, confesiuni 
– în limba română sau traduse în 
volume colective), interviuri şi con
vorbiri, traducerile din Camus şi 
Dos toievski, puţinele prefeţe sem na
te de Marin Preda etc.

Distinct de opera astfel exis
tentă în volume, găsim apoi nu mai 
puţin temeinic organizată şi ope ra 
prezentă în periodice: pro ză scur
tă, fragmente de roman, tea tru ori 
sce narii de film, poezie, arti co le di
verse/ eseuri/ confesiuni/ opi nii, re
flecţii, cugetări, fragmente de jur nal, 
interviuri/ convorbiri/ dezba teri, co
respondenţă. 

Vin apoi Reperele receptării, 
o secţiune cu o întindere de aproape 
cinci sute de pagini, disputată între 
referinţele critice din volume şi cele 
din periodice. 

Vastele referinţe inventariate 
în periodice au fost structurate, şi ele, 
pe categorii de surse: biobibliografii, 
biografii şi cronologii, studii/ eseuri/ 
articole/ cronici etc. 

Ultima secţiune a opului şi 
probabil cea mai tehnică oferă celor 
interesaţi nu mai puţin de 29 indici 
privind opera, organizaţi deopotrivă 
alfabetic şi cronologic, şi alţi 11 in
dici de nume: personaje din opera 
lui Marin Preda, autori comentaţi 
de el, autori traduşi, editorii operei 
pre diste, prefaţatori, traducători, co
men tatori etc., inclusiv un indice al 
unor denumiri şi indicele general de 
nume. 

Am lăsat la urmă secţiunea 
Repere biografice, ale cărei cincizeci 
de pagini ultradocumentate compun 
în realitate o biografie „dintro buca
tă“ în toată puterea cuvântului.  

Ea însăşi, deacum, reper bi
bli ografic de prim ordin pentru orice 
viitoare studii critice, monografice 
ori de istorie literară dedicate celui 
mai iubit dintre teleormăneni, no
ua realizare a lui Stan V. Cristea se 
constituie totodată întrun remar c a
bil memento omagial înainte de îm
plinirea primelor patru decenii de 
eternitate a celui ce a fost, pentru a 
doua jumătate a secolului XX, „o 
veritabilă conştiinţă naţională“. n

e M i L 
L U n G e A n U 

Relectura ca... depoziţie
storicul literar care comentează 
cărţi ale unor autori dispăruţi şi 
adaugă interpretării propuse de 

criticii de atunci propriile sale opinii, 
formate ca urmare a unor evoluţii, 
a apariţiei unor noi perspective sau 
documente, este martorul pur şi sim
plu, martorul apărării de obicei, care 
motivează şi solicită tribunalului pu
blic o sentinţă mai nuanţată sau mai 
fa vorabilă“, scrie Mircea Anghe les
cu în scurta introducere a cărţii sale 
Am fost martor. Istoria literară ca 
de  poziţie (Editura Spandugino, Bu
cu reşti, 2017). Dacă ideea istori cu lui 
literar ca martor al apărării în instanţa 
critică nu are o valoare me todologică, 
ştiinţific vorbind, are, în schimb, una 
de program, de pro fesiune de cre
dinţă, ceea ce ar ţine, aici, mai mult 
de etica lecturii şi a relaţiei cu textele 
celor dispăruţi. Mărturisesc, la rândul 
meu, empatia cu o astfel de atitudine, 
cu atât mai mult cu cât aceasta sa 
aflat, motivată altfel în bună măsură – 
sau, mai bine, exprimată altfel, fiind 
vorba, între altele, şi de orientarea 
către analiza volumelor de critică şi 
teorie literară –, la baza proiectului pe 
care îl susţin de mulţi ani în paginile 
revistei Hy perion, o dată cu iniţierea 
rubricii Re lecturi.

Textele grupate în volum, 
pu  blicate mai întâi în România lite
ra ră, se referă atât la opere, cât şi la 
personalităţi ale culturii noastre dea 
lungul a aproape trei secole de lite
ratură română. Aşa încât li sar putea 
ataşa o formulă pe jumătate pa ra
frastică: oameni care au fost, ope re 
care sunt. În această privinţă, Mir
cea Anghelescu deţine atuurile isto
ricului literar exersat şi în aria com
paratismului. 

Materia cărţii este împărţită în 
patru secţiuni: Confesional (cu texte 
despre Valeriu Branişte, Alexandru 
Ciorănescu, Vintilă Horia, Dinu Pil
lat, Edgar Papu, I.D. Sîrbu, Adrian 
Marino, Radu Petrescu, Constantin 
Eretescu, Radu Ciobanu), Recitirea 
ca citire (despre Cantemir şi Istoria 
ieroglifică, Ion Budai Deleanu şi Ţi
ga niada, poezia lui Alecu Văcă res
cu, proza lui Odobescu şi a lui Dui
liu Zamfirescu, atipicitatea su pra
realismului lui D. Trost etc.), Func ţia 
morală a literaturii (despre Cen
te narul Caragiale, Pamfil Şeicaru, 
pamfletistul, Grigore T. Popa, An ton 
Golopenţia ş.a.) şi Critica criti cii 
(un de apar comentarii despre Ibră i
lea nu, G. Călinescu, Constantin Vir
gil Gheorghiu, Virgil Nemoianu, Ma
ri  an Papahagi, Andrei Terian). 

După cum se vede, în câteva 
cazuri – şi nu leam transcris pe toate 
– comentariile privesc şi cărţile unor 

critici în viaţă, unii chiar tineri sau 
încă tineri, volumul lui Bogdan Creţu, 
de exemplu, Inorogul la Porţile O ri
entului, constituind prilejul de a 
vor bi despre Cantemir, cea a lui Ion 

Pop, Scara din bibliotecă, grupând 
un mozaic de teme de regulă excen
trice preocupărilor ştiute ale uni ver
sitarului clujean, generând o imer
si une în resorturile textului Ţiga ni
adei. Aproape în fiecare caz, Mircea 
An ghelescu glosează transcriindşi 
pro pri ile opinii (în paradigma pe care 
o pro pune aici, propria „depoziţie“) 
asu  pra unui subiect care îi e familiar 
ca specialist în aşanumita literatură 
pre  romantică. 

Echilibrate şi, cu toate acestea, 
ataşante, se dovedesc evocările lui G. 
Călinescu, Edgar Papu, Dinu Pillat, 
Adrian Marino, Radu Petrescu, ca şi 
ale altor dispăruţi. Mereu interesante 
relaţiile pe care Mircea Anghelescu 
le stabileşte între personalităţi, vieţile 
acestora şi opere, dar piesele cele mai 
seducătoare sunt cele în care istoricul 
literar, câteodată amator de curiosa 
(cu bemol, pentru cine ştie realmente 
extensia şi genul de opere la care se 
referă cuvântul), cel care a excelat în 
aducerea la lumină a unor subiecte 
din zona mistificărilor literare (a se 
ve dea Mistificţiuni. Falsuri, farse, 
a  po  crife, pastişe, pseudonime şi al
te mistificaţii în literatură – 2008) 
eta lează o fină şi profundă infor
maţie cu privire la diverse opere şi 
personaje demult căzute în uitare, 
deşi la un moment dat se aflau în lu
mi na reflectoarelor. 

Dacă vorbim despre reflec
toare, un exemplu mai mult decât 
sem nificativ în sensul acestei aplicate 
şi binefăcătoare erudiţii mi se pare 
cel oferit de Ciprian şi Caragiale 
pe scena Parisului. Un dosar des
co perit la Biblioteca Naţională a 
Fran ţei con stituie punctul de plecare 
pentru un excurs substanţial prin is
toria mon  tării şi receptării piesei lui 
Gh. Ci prian, Omul cu mârţoaga, la 
Théâ tre des Mathurins, în 1937, tra
dusă de Matei Rusu şi regizată de 
Georges Pitoëff, cu fastuoase (şi atât 
de rare azi) adaosuri de detalii des
pre traducător, oameni de teatru şi 
cro nicari dramatici etc., oferite cu 
un anumit parfum de detectivism li
te rar (ca şi în discutarea cunoscutei 
scrieri a lui Alecsandri, Balta Albă). 
Din păcate, informaţiile despre mon
tarea, în 1947, la Théâtre du Grand 
Guignol, în regia Evei Berkson (tra
du cător fiind ace laşi Matei Rusu), 
rămâne săracă în amănunte.

Am fost martor... ilustrează 
cre  zul afirmat în cuvântul de început: 
„Sar cina comentatorului profesionist 
al cărţilor (...) ar trebui să fie aceea 
de a găsi şi a transmite celor care îl 
citesc promisiunea unei bucurii a lec
turii şi câteva dintre argumentele care 
să o susţină“. n
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Vâslele se ridicau şi coborau, 
se ridicau şi coborau, grele şi 
totuşi ca două aripi de flutur.
– Tată, de ce nu mergem ni

cio dată acolo? întrebă el, arătând za
rea cu degetul.

Bărbatul se aplecă şi trase în 
barcă năvodul. Era greu de peşti mi
nu naţi, peşti nenumiţi, cum numai la 
hotarul lumii.

Apucă iar de vâsle şi întoarse 
cu hotărâre barca pe sub care lunecau 
umbre uriaşe.

– Tată, de ce nu mergem ni
cio dată acolo?

Vâslele se ridicau şi coborau, 
se ridicau şi coborau, grele şi totuşi 
ca două aripi de flutur.

Chiar şi după atâţia ani, sufle
tul îi era tot acolo. Da, chiar şi în vis. 
Zarea aceea neagră, de la hotarul lu
mii. Noapte de noapte.

– Bunicule, de ce nu merge 
ni  meni niciodată acolo?

Barba aspră juca în vântul să
rat.

– Acolo?
– Acolo, arătă el zarea neagră 

cu degetul, rămânând ţintuit în nisip. 
A fost cineva acolo?

– Nimeni nu vrea săşi piardă 
sufletul în ţinutul dintre lumi. Tatăl 
tău sa apropiat cel mai mult. E pre
ţul pentru năvoadele grele de peşti 
nenumiţi. Peşti minunaţi... aur cu
rat... Hmm... nici măcar peştii nu trec 
din colo. Nici măcar cei mari...

Atunci ştiuse că el va fi acela. 
Da... e tare mult de atunci.

Mâinile noduroase strângând 
vâs lele se ridicau şi coborau, se ridi
cau şi coborau, grele şi totuşi ca două 
aripi de flutur.

Marea de cerneală vuia şi râ
dea.

Uitase cât de greu şi de lung 
e drumul. O clipă se gândi că nu îl 
vor mai asculta braţele, că nu îl vor 
mai ţine puterile, nu aveau cum săl 
mai ţină puterile, mâinile noduroase 
şi trudite vor scăpa vâslele de piatră, 
zarea aceea neagră din fiecare noapte 
i se va topi în ochi. Dar nu. Mâinile 
vâsle se ridicau şi coborau, se ridicau 
şi coborau, grele şi totuşi ca două 
aripi de flutur.

De la o vreme, peşti treceau ca 
nişte umbre minunate pe sub barcă. 
Apărură şi umbre uriaşe, peştii cei 
mari, care puteau strivi barca dintro 
singură lovitură de coadă. Ochii îi 

scânteiară. Întinse mut mâna vâslă arătând 
zarea neagră. Ce linie subţire. „Curând, cu
rând“, îşi spuse.

Acum marea nu mai era de cerneală. 
Nu era nici verde, nici neagră. Apa era mai 
înspumată şi mai uşoară. Creştea mereu, sub 
razele lunii, urcând spre lumea păsărilor şi 
stele. Barca urca şi ea odată cu apa. Braţele 
vâsle se frânserăn două. Apa înghiţi vâslele 
cu furie şi lăcomie, punând capăt întinării.

Pe sub barcă treceau umbre minu
nate, năluci şovăitoare, care dispăreau cu 
re    peziciune.

„Aur curat“, gândi.
Apa creştea tot mai mult, urcând 

spre păsări şi stele.
Sub ea, o umbră uriaşă înota neştiută, 

desenând cercuri în jurul bărcii. O pasăre 
mare, necunoscută, plana în cercuri line.

Aruncă năvodul cu o mişcare ma
ies tuoasă. Apoi linişte. Aşteptare. Deodată 
o umbră îl acoperi. O alta se ridică până 
sub el. Trase cu iuţeală năvodul în barcă, 
acoperindul cu trupul său. Pasărea încleştă 
în gol ghearele teribile odată cu fălcile 
uriaşe care se închiseră sub barcă trosnind. 
Aripi şi coadă bătură greu apa. Ar fi putut 
răsturna barca doar cu o singură bătaie de 
aripă, doar cu o singură lovitură de coadă, 
dar pasărea se înălţă până sub stelele joase 
iar peştele cel mare trecu deja hotarul înspre 
lumea lui. Singur trupul lui rămase neclintit 
peste pradă.

Se ridică, respirând întretăiat, cu pri
virea pe făptura din năvodul lui. Era o fe
meie cu ochi adânci, cu coadă strălucitoare 
de peşte şi aripi albe de pasăre. Era fericit.

Cu mâinile începu să vâslească. Nu 
era greu iar drumul de întoarcere nu era 
lung. Şi râdea. Râdea. Îşi urmase visul în 
ţinutul dintre lumi. Şi nu îşi pierduse su
fletul, ci câştigase un suflet. O mai privi o 
da tă în ochii aceia adânci.

Marea devenea încetul cu încetul de 
cerneală. Penele albe începură să cadă, una 
câte una. Solzii strălucitori se rostogoleau 
ca nişte bănuţi. Mâinile lui începură să vâs
lească mai repede.

Rămăseseră aripile despuiate şi 
coada năpârlită de strălucire, toată numai 
piele.

Marea de cerneală vuia şi râ dea.
Mâinile noduroase se ridicau şi co

bo rau, se ridicau şi coborau, grele şi totuşi 
ca două aripi de flutur.

Linia subţire a ţărmului se ivi în 
zare. 

Bucăţi mici cădeau din aripile dez
golite. Coada de piele începu să se despice. 
O despicătură lungă, până la mijloc.

Trăsese barca la 
ţărm în miez de 
noapte. În năvod 
ră măsese o gră
mă   joară de pene 
şi solzi şi bucăţi 
de aripi. Stă tea pe 
ţărm, cu res pi raţia 
în tretăiată, pri     vin
do în ochii ace ia 
adânci. A  veau nisi
pul sub tălpi iar ste
lele stră luceau sus, 
sus şi departe. n

A n D r e A  h . 
H E D E Ş  

În ipostaze mereu noi, Mi
oara Pop a trăit tot timpul, 
se pare, eterne reîntoarceri 

spre cărțile care constituiau de
corul fiecărei zile în bibliotecă. 
Printre reperele biografice im
portante se numără, pe lângă bo
gatele lecturi, și scrisul. Atrasă 
de proza scurtă, Mioara Pop a 
debutat în 2016 (Casa cu pisică 
la fereastră), a scris apoi romanul 
Dimineață pentru toți (2017), însă 
a explorat cu pricepere și teritoriul 
literaturii pentru copii. În acest 
sens, nea atras atenția cartea 
bine ilustrată și copertată elegant 
Ce frumos râd zmeii când râd! 
(Editura Limes, 2018, coperta și 
ilustrațiile – Izabela Gazda), în 
care cititorul este invitat să ex 
ploreze o lume din proxima ve
cinătate: când părinții nu mai 
au timp de povești, de lecturile 
tihnite alături de copiii lor, aceştia 
se văd nevoiți să evadeze singuri 
în realitățile plăsmuite doar de ei. 
Așa se întâmplă și în universul 
creionat de autoare, numai că, 
din colo de nivelul primar al lec
turii, se ascunde un substrat mai 
profund. Zmeii nu mai sunt nici ei 
ce au fost, au obosit şi sunt triști. 
Umanizați, coborâți din zo na mi
ticului în realul cotidian, zmeii 
bătrâni, uitați de zile, șiau mai 
pierdut din aură, dar au sporit în 
bunătate. Astfel, pot deveni mo
dele de moralitate pentru copiii 
dintotdeauna.

Basmul Mioarei Pop a co
borât şi el de undeva, din crestele 
munților cu castele misterioase și 
întunecate; dar, iată, își găsește un 
spațiu de rezonanță întro zonă 
mai apropiată, cea a urbanului 
supraaglomerat, de unde, privind 
pe fereastra blocului, se vede 
dea lul, pădurea verde, cerul al
bas tru învăluind lumea întro po
veste, una a copilăriei, cu zmei 
adevărați și zmei confecționați 
pen tru concursul de zmeie. Acest 
joc de limbaj este inspirat cultivat 
de autoare, având efectul unui act 
de magie. Pe lângă miza ludică, 
textul valorifică ironia subtilă, 
reflectând comportamentul tipic 
uman, vulnerabilitățile și de gra
darea, totul pe un ton ușor poz
naș, relaxat și agreabil, deși po
vestea în sine este una a singu
rătății. Liantul dintre cele două 
universuri, cel real și cel abia 
în trezărit, îl constituie copilul, 
cel care nu a încetat să viseze, 
care e dispus să se aventureze în
tro lume ușor diferită, purtat de 
cu riozitatea și neliniștea vârstei. 
Acum lumea din jur se dezvăluie 

din perspectiva lui, privitorul 
având acces la realitatea poveștii 
mis terioase cu zmeii din pădurea 
de alături. Constatările copilului 
sunt pertinente și poartă nostalgia 
unui timp pe cale de a apune, un 
timp al firescului și libertății, al 
anilor fragezi petrecuți în mij
locul naturii: ,,În zare se vede 
orașul…, se văd primele semne 
ale oamenilor, adică clădiri ne ter
minate, depozite de lucruri inu
tile, străzi care vin din oraș și se 
termină brusc aici, spre pădure, 
case mai puțin arătoase, copii 
care se joacă desculți prin praful 
curților.“

Lumea descoperită de 
co pilul inocent este una care nu 
șia pierdut valorile, afecțiunea, 
tan drețea; mai presus de orice, 
nu șia pierdut așezarea. Familia 
zme ului este aidoma unei familii 
ade vărate, dar nesupusă agresiunii 
unui timp modern și instabil. Îm
preună cu zmeii, copilul are par
te de prânzuri copioase și de 
mul tă distracție. Aici mănâncă 
fără insistențe sau mofturi întro 
atmosferă edenică. Și tot aici, 
ajutat de vietățile pădurii și pri
ce perea unor prieteni noi, con fec
ționează zmeul de hârtie pentru 
un concurs de zmee. 

Zmeii Mioarei Pop sunt 
veseli sau triști, tineri sau bătrâni, 
uneori nefericiți și bolnavi, alte
ori emoționați și pofticioși, dar 
emană mereu tandrețe și gene
rozitate. Din acest motiv, textul de 
față poate fi citit în această cheie, 
devenind un fel de pledoarie 
pentru sensibilitate şi inocenţă. 
Așadar, în istoria vieții reale a 
personajului, a lui Vlăduț, se in
se rează o altă poveste, cea a fi
ințelor miraculoase, care îi oferă 
ajutorul. Rama povestioarei o 
constituie însă o criză febrilă care 
prilejuiește plonjarea în fan tastic 
și tot acest zbor al minții. Reve
nirea se produce întro atmosferă 
dominată de calmul și blândețea 
privirii materne. Zmeul sa întors 
în poveste, așa cum i se spune 
co pilului, căci, în viața reală, 
provocările sunt de altă natură. Ce 
frumos râd zmeii când râd! este 
o povestire cu ușoare note de pa
rabolă, cu inserții de mit și ironie 
fină, o scriere în care discursul 
mi zea ză pe mecanismele emoției 
și ale confesiunii dinamice, flu
ide, reîntemeietoare. Mioara Pop 
reușește și în această carte să fie 
un hermeneut atent și inspirat al 
realităților trăite, asumânduși 
ritu alul rostirii cu deplină coerență 
și naturalețe. n

M o n i C A 
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o reîntoarcere 
spre poveştile copilăriei
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Lucia Negoiță: Tatiana Niculescu, la 
Bookfest 2018, cartea dumneavoas
tră Ei mă consideră făcător de mi
nuni. Viața lui Arsenie Boca a rea 
lizat vânzări record. După difu za  rea 
mai multor mărturii orale de di cate 
marelui duhovnic, povestea scri
să a vieții lui Arsenie Boca apare 
astăzi întrun moment necesar și 
prielnic. Sunt dintre cei care cred că 
acest personaj care a devenit atât 
de popular în ultimele decenii me
ri tă o mai bună înțelegere, o mai 
judicioasă receptare. Cum explicați 
in teresul publicului larg pentru o 
ase menea carte?
Tatiana Niculescu: Presupun că prin 
„vânzări record“ vă referiți la prin
cipalele cinci titluri anunțate de edi
turi după Bookfest ca fiind cele mai 
vândute titluri ale târgului. Cartea 
mea sa aflat în topul Humanitas (care 
nu este același cu topul Bookfest) pe 
locul al doilea, după Două mături 
stau de vorbă, volumul semnat de 
Radu Paraschivescu. Am scris bio
gra fia lui Arsenie Boca pe baza docu
men telor de arhivă, a mărturiilor su
biective, a amintirilor despre el și a 
cărților publicate până acum. Asta 
nu înseamnă că am epuizat subiectul 
sau personalitatea lui Arsenie Boca. 
Demersul meu este de natură lite
rară – cartea se poate citi și ca un 
ro man, dacă doriți. Am scriso din 
do rința de a înțelege una dintre cele 
mai interesante și complexe per sona
lități ale istoriei noastre din secolul 
XX. Nu știu dacă Ei mă consideră 
făcător de minuni a apărut întrun 
moment prielnic sau mai puțin pri
el nic. Cert este că publicul larg e 
mai puțin familiarizat cu acest tip de 
biografie, obișnuit fiind, mai curând, 
cu cronologii greoaie, pigmentate 
hagiografic și ilustrate cu documente 
de arhivă sau cu biografii care idea
lizează viața cuiva. De aici, poate, și 
curiozitatea oamenilor de a citi și alt
fel de cărți despre Arsenie Boca.

Ce rol a avut ficţiunea aucto
rială în acest tip de restituire care se 
situează, așa cum vați propus, „la 
granița dintre document și roman 
istoric“? 

Oricine e deprins cu scrierea 
literară de biografii știe că pentru o 
astfel de întreprindere e nevoie de 
documentare, de empatie și de ima
ginație, pentru că nu e vorba despre 
analizarea unor fenomene istorice 
întrun jargon pseudoștiințific și sec 
sau de demonstrarea cu orice preț a 
unei teze anume, ci de reconstituirea 
unei lumi, a unei epoci și a unei vieți. 
Scriitorul are nevoie de documente, 
mărturii, jurnale, dar trebuie să fie 
și capabil să privească lumea perso
najului său cu ochii acestuia și nu cu 
privirea cuiva din zilele noastre. Are 
nevoie, așadar, de imaginație, dar nu 
de proiecție... Am încercat, prin ur
mare, pe cât mia fost cu putință, să 

urmăresc lecturile lui Arsenie Boca, pe 
oamenii vremii sale, contextul în care a 
trăit și să redau povestea vieții lui întro 
formă cât mai accesibilă marelui public.

Cât timp aţi lucrat la carte? Când 
vaţi hotărât să duceţi proiectul acesta la 
capăt? 

Scrierea propriuzisă a cărții a 
du rat aproximativ un an, dar documen
tarea a început mai de mult. În ultimii 
treipatru ani, am tot citit și scris despre 
personalități ale României interbelice și, 
inevitabil, printre ele a apărut și Arse
nie Boca, născut în 1910. Mam hotărât 
să duc proiectul la capăt grație unor stu
denți bucureșteni care lau menționat pe 
Arsenie Boca drept omul care îi intere
sează cel mai mult din istoria secolului al  
XXlea românesc.

Cine era pentru dumneavoastră 
Ar  senie Boca înainte de a deveni un subi
ect de carte? Dar după?

Pentru mine, înainte de scrierea 
cărții, Arsenie Boca era obiectul unui 
cult întreținut mediatic și avea profilul 
unei victime a tabloidizării. Povestindui 
viața, am descoperit un om de departe 
mai interesant, mai complex, cultivat, ne
instalat în certitudini de carton, plin de 
umor și inteligență.

Cartea a stârnit numeroase reacții 
pro și contra în mediul virtual. Cum leați 
perceput?

Am presupus că ce voi scrie și felul 
în care voi scrie vor da naștere la unele 
neînțelegeri sau confuzii. Mam așteptat 
– și asta am spus înainte să apară cartea 
– la tentative de invalidare a surselor, la 
scoateri din context, la interpretări în crân
cenate etc. Dar așa se întâmplă cu ori ce 
lucru mai puțin cunoscut sau care tul bură 
anumite așteptări în vreun fel.

Ce a rămas nespus despre Părin
tele Boca? 

Cine își închipuie că nenumăratele 
broșuri și cărți hagiografice despre Arse
nie Boca epuizează viața și povestea lui 
e cel puțin naiv. Aș îndrăzni să sper că 
se vor scrie încă multe cărți despre el și 
destule biografii care săl descopere pu
blicului larg. Abia toate la un loc vor da 
o imagine mai clară despre luminile și 
umbrele vieții sale.

La sfârşitul acestui an, în pragul 
Centenarului Marii Uniri, Părintele Boca 
va fi canonizat. Va deveni Sfân tul Ar dea 
lului. Va schimba ceva cu adevărat, în 
con știința noastră, acest moment înde
lung aşteptat de toți cei care cred în va lo
rile morale tradiționale?

Nu știu. Chestiunea canonizării ți
ne de Biserică și nam nici o com petență 
să mă pronunț în acest sens. Vom fi mai 
buni, mai înțelepți, mai civilizați, mai puțin 
agresivi, mai creștini dacă Arsenie Boca va 
deveni Sfânt? Ar fi frumos să fie așa. n

 interviu de Lucia Negoiță

        Tatiana Niculescu: 
Am descoperit un om mai 
interesant, mai complex... 

Eugen Lenghel: Domnule Gérard 
Klein, sunteți o celebritate, unul din
tre cei mai importanți scriitori de 
sciencefic tion europeni, apreciat, 
de asemenea, şi în spa țiul anglofon.  
Ceea ce este o raritate.
Gérard Klein: Mulțumesc.

Este binecunoscut faptul că 
ați tradus și publicat un autor ro
mân, pe Vladimir Colin. Cred că, la 
rândul ei, această apropiere a fost 
întărită de faptul că Seniorii răz
boiului, cea mai citită dintre cărțile 
dumneavoastră în România, a fost 
tradusă și prefațată de Colin. Mi se 
pare o experiență deosebită să vă 
întâlnesc aici, la Nantes, la un fes
tival de sciencefic ti on, în orașul lui 
Jules Verne, şi să vorbim despre un 
român. Totuşi, aș dori să vă întreb 
mai întâi de unde va venit ideea ro
manului Seniorii războiului?

Întâmplător am scris o prefață 
pentru una din recentele ediții ale 
cărții în care răspund la această în
trebare. Să spun de la început fap  tul 
că romanul este oarecum le gat de 
experiența mea din războiul al ge ri
an; unele scene des crise în carte su
ge rează acest lu cru. O primă di men
si une a poveștii ar fi războiul. A do ua 
dimensiune con stă în provocarea dea 
jongla cu conceptele sciencefic tion, 
cu tim  pul și spațiul. Bunul meu pri
e ten John Brunner, care a tradus ro
manul în engleză și, dealtfel, a fă cut 
o treabă foarte bună, volumul fi  ind 
publicat în Anglia și Statele Uni   te, 
mia spus că am exagerat. În tru   cât el 
a scris dintot dea una ficțiu ne de an 
ti  cipație și scienceficțion de fac tu
ră mai cu rând realistă, nu a în  țe  les 
complet di men siunile u nui joc spe
culativ așa cum a făcuto Van Voght, 
el însuşi un scriitor extra ordi nar. 

Dar în acest moment, scrierile 
sciencefiction, fie ele franceze, fie ele 
anglofone, pentru că există această 
dualitate, demontează conceptele re  
a  lității pentru a le recombina întrun 
mod cu mult mai exagerat de cât ne
am putea aștepta sau decât ați făcuto 
în Seniorii războiului. De aceea, prin 

comparație, opera dum neavoastră nu 
mi se pare deloc exagerată; ba chiar 
este credibilă și co erentă.

Sunt de acord. Deși, pe lângă 
acest roman – preferatul meu dintre 
cele opt pe care leam publicat –, sunt 
mult mai atașat de textele mele mai 
scurte, de povestiri.

Întradevăr și mie miau plă
cut foarte mult povestirile. Făcând o 
legătură cu povestirile lui Vladimir 
Co lin, neați putea spune cum vați 
cu noscut?

Am vizitat România în 1971 și 
apoi am revenit în 2000. Ei bine, când 
am ajuns prima dată la București, 
venisem cu nişte afaceri, dar şi pentru 
recuperarea unor drep  turi de autor… 
Dar nu numai ale me  le, fiindcă repre
zentam mulți scri itori…

Ați venit şi în calitate de editor, 
presupun...

Exact, tocmai pornisem colec
ția Ailleurs et Demain la Editura Ro
bert Laffont. Am făcut cunoștință cu 
mai mulţi reprezentanți ai Uniunii 
Scrii torilor din România – unde, de alt
fel, am fost foarte bine primit. Cu acea 
ocazie, lam întâlnit şi pe Vla dimir; el 
ma ajutat sămi continui de mersurile. 
Am ținut legătura şi după aceea. 
Mam bucurat atunci când el a putut 
să vină în Franța cu ocazia publicării, 
în 1974, a volumului său Les Dents de 
Chro nos (Dinții lui Cronos).

Cum vă spuneam, Seniorii ră
z  bo iului este cartea preferată și de 
foar  te mulți cititori. Ce alt volum pe 
care lați publicat neați putea reco
man da?

Din cele patru cărţi de povestiri 
pe care leam scris, în ultima ediție a 
volumului Mémoire vive, mémoire 
mor te (Memorie vie, memorie moar
tă), am reluat câteva povestiri dintre 
cele care apăruseră prima dată în Les 
perles du Temps (Perlele Timpului). 
Această carte este preferata mea. 
A vând o via ță destul de activă, pe lân
gă co lec ția de sciencefiction și di ver
sele antologii, nu am mai găsit acea 
liber tate a spiritului şi nici timpul ne
cesar care sămi fi permis să scriu și 
alte romane. Aș fi avut, poate, șansa 
săl egalez pe Philip K. Dick. 

Domnule Klein, neați face o 
deosebită onoare dacă ați putea reve
ni în România, poate chiar la unul 
din  tre evenimentele noastre SFF.

Îmi place România și aș fi venit 
cu mare plăcere. Chiar mă gândesc 
uneori la acest lucru. Dar, cum sunt la 
o anumită vârstă, orice călătorie este 
is to vitoare. Mă onorează însă foarte 
mult această propunere și vă mul țu
mesc pentru ea. n

interviu și foto de Eugen Lenghel

Premiul European Grand Master
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Unul dintre monștrii sacri ai SF-ului 
mon dial, Gérard Klein, aflat acum la peste opt-
zeci de ani, a primit recent titlul de European 
Grand Mas ter la Conferința Europeană de 
Science Fiction din 2018. Un titlu pe care cele 
opt romane – cel mai cunoscut fiind Seniorii 
războiului (1971) –, mai multe volume de po -
vestiri și o foarte cu noscută colecție de SF, 
Ailleurs et Demain, îngrijită încă din 1969 la 
Editura Robert Laffont, l-au făcut posibil. In-
terviul de față a fost înregistrat anul tre cut, în 
noiembrie, la Festivalul international de sci-
ence-fiction Utopiales – Nantes, Franța, un de 
vo lumele Laffont, în copertele lor argintii cu iri-
zații metalice străluceau pe rafturi. 
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lexandru Paleologu vedea în 
Poiana lui Iocan o umbră în 
timp a Atenei socratice, iar în 

Mo romete, figura unui intelect ate
nian. Tot decăzutul Balcan i se părea 
căzut la marea cinste a socratis mului.

Navem o proză de valoarea 
Moromeților în care să fie prinsă 
viețuirea polaropusă: un Socrate 
năs  cut printre barbari. Da, navem 
un astfel de roman, dar avem o con
fesiune lirică a unui filosof ro mân 
aflat la vârsta clarităților moro me
ți ene.

Totul începe cu simplitatea 
cea mai copleșitoare: „Eu, ce să fac 
eu, fără niciun fel de Dumnezeu?“

În târziul clarităților de pe ur
mă, o rugă care cere „o cruce și mai 
no uă, Doamne,/ și mai clară!“

Trădarea rimelor este pri mul 
volum de versuri al lui Tudor Căti
neanu (Editura Școala Ardeleană, 
ClujNapoca, 2018). 

Cuprinde elegi ile presimțiri
lor din trecerea de la Da la Nu, ful
gurațiile unui intelect ate nian care 
înțelege că a intrat în pielea unui Mo
romete de oricând și de ori unde, dar 
mai ales din acele stări sufletești care 
se îndreaptă spre nici unde și spre 
nicicând.

Noi, cei fără niciun fel de 
Dum  nezeu, unde ne ducem, când ne 
ducem? Către limanul lui Nu? Ni
mic, niciunde, nicicând, niciodată, 
nici un fel de Casă, nici un fel de 
Drum – iată fagurii de (ne)cuvinte 
în care apar, presimțite, stările de 
gând inspirate de trecerea cea de pe 
urmă. Căci versurile acestui strălucit 
intelect atenian sunt mai degrabă 
constructe mentale: creier coborât în 
inimă, iar nu viceversa.

În 1981 și 1985, Tudor Căti
nea nu publica două volume ale unei 
cărți nepereche: Structura unei sin
teze filosofice (Premiul Vasile Conta 
al Academiei Române). Este vorba 
de cea dintâi cercetare românească în 
miezul logicii lui șiși, care implică, 
prin opoziție, logica lui nicinici. Mai 
târziu, avea săi apară perechea, în 
scri erile de transdisciplinaritate ale 
lui Basarab Nicolescu.

Volumul Trădarea rimelor 
con  ține poeme ce vor fi întotdeauna 
an to  logabile. 

Arheologie: despre golul su
fletesc dintro casă ce a fost locuită 
cândva. Amurg ireversibil: despre 
tre  cerea cuplului eutu în pluralul 
voi. Balada istovirilor: o incantație 
că tre capătul (căpătâiul) neliniștilor. 
În echilibru...: peisajul unei ninsori 
ce cade peste întrebările fără răs
puns. Clarobscur și Andante: des
pre mis terul nașterilor. n

Tudor Cătineanu descoperă 
jocuri de cuvinte al căror adânc poate 
fi abisal (zăvorizvor, încercare
cerc), dar nu se lasă atras de acest 
ver tij. Alege claritatea în locul aces
tor paradoxii fără fund. Evită pe 
cât este cu putință abstractizările în 
favoarea celor mai limpezi imagini, 
ca în aceste versuri despre frica de 
moarte: „Mie frică, mie teamă/ de 
noi/ și mie nu mai știu cum,/ ca și 
cum aș presimți/ o încurcătură,/ sau 
o fisură/ între mine și tine,/ între Ca
să și Drum.“

Doar cele lămurite – acesta 
este programul poetului din Trădarea 
rimelor (care în viața sa profesională 
este expert al celor nelămurite). 
Lamura celor trăite. Trecute prin fo
cul gândului trăit, nu doar gândit, și 
limpezite astfel, câte pot fi? Străbunii, 
copiii, da. Excelente sunt poemele 
filiației de la străbuni la strănepoți. 
Cer curile consonante ale cuplului 
fa  mi lial, da. Tudor Cătineanu este, 
cred, singurul dintre poeții noștri care 
a bor dează, ca temă, căsnicia.

Este impresionant cât de puțin 
speculativ vrea să fie acest poet care 
vine din biografia unui important 
filosof al României de azi. Doar în 
Epilog, ultimele versuri din volum, 
ține săși arate arama heracliteană: 
„Foc nestins,/ neaprins,/ prins în joc/ 
de necuprins“.

Dacă am avea în față volumul 
de debut al unui autor de negăsit pe 
Google, ce am spune? 

În primul rând, că întrun cli
mat literar prea mult degradat în ulti
mele două decenii a apărut, în fine, 
un poet original și profund. 

În al doilea rând, că Trădarea 
rimelor este un volum de o rară coe
rență a temelor. n

i o A n 
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aoezia Doinei Cetea dea lungul 
a jumătate de veac, căci atâta 
timp a trecut de la volumul 

său de debut, Culorile începutului 
(1968), și până la cel de astăzi, Is
torii (2018), poate fi numită una a 
calmului interior, a căutărilor de sine 
și a exprimării de sine, a întoarcerii pe 
toate fețele a propriului eu pentru ai 
aduce la suprafață fondul existențial 
și spiritual din perspectiva unei 
experiențe trăite direct. Evoluția ei, 
a poeziei, nu e de aceea, aparent 
cel puțin, spectaculoasă formal, nu 
urmărește „să ia ochii“ prin ele
mente de scriitură, chiar dacă ver
suri de o particulară expresivitate 
se întâlnesc din abundență: „Ochii 
morților urcau în ochii frunzelor/
Bu zele lor albăstreau lutul“, „Până 
când un gând ca un vânt/ Sparge 
o chiul uitării“, „Strângem în palme 
o bucată de argilă/ Piele tatuată a is
toriei“, „Sunt chipul iubirii în tors 
pe dos“ sau „Zboară crucile/În for
mă de păsări“. Ea rămâne con    stant 
tran s parentă, întradevăr cu mi ză pe 
„materia emoțională“, cum în drep
tățit remarcă Gheorghe Gri     gurcu. 
Starea lirică a poemelor, deși le 
asigură un grad apreciabil de spon  
taneitate, nu presupune totuși că in 
spirația nu e dirijată, că e așteptată 
fără să se exercite vreun control asu
pra ei. Dimpotrivă, în Istorii, mai 
mult decât în oricare din aparițiile 
sale editoriale anterioare, poeta gân
dește și realizează o carte unitară, 
atât tematic, cât mai ales ca viziune, 
care la o lectură atentă dezvăluie 
atu urile unei ambițioase construcții 
cu deschideri mitologice. Nu e lipsit 
de interes, pe de altă parte, faptul că, 
toc mai din acest punct de vedere, 
Istoriile sunt structurate în două sec
țiuni intitulate Cetice și respectiv 
Um bre. Insist asupra primului ciclu, 
cel mai amplu, care mi se pare a fi 
de opotrivă insolit și la obiect, cu un 
aport decisiv pentru al percepe ca pe 
o cheie de lectură în relevarea unei 
clare intenționalități. 

Spațiul poetic se situează un
deva între memorie și visare. Per
sonajele cel populează (Petre, Sa
veta, Ileana, Floarea Iancului, Ioan 
al Cucului, Ștefan a Costii, A nuța 
Mitrii, Vasile, Gheorghe, Ma ria, 
Mi ron, Nicu Cheții etc.) sunt per
soa  ne cu identitate reală cândva în 
sa tul ardelean în care autoarea își 
are obârșia, iar înșiruirea numelor 
lor, văzută din exterior, trimite 
cu evidență la Marin Sorescu cel 
din La lilieci. În realitate însă, 
modul în care sunt ele tratate și 
transpuse în poem de cei doi poeți 
le diferențiază radical. Ironia și 

pito   rescul sorescian, verva verbală 
inepuizabilă, producătoare a unor 
efecte de un inegalabil farmec, la 
Doina Cetea înregistrează o mutație 
spre sacralitate și mister, întro ac
cepțiune de pietate folclorică, în
trucât „consătenii“ despre care rela
tează (imaginează) mici „istorii“ 
sunt demult locuitorii unui „cimitir 
vechi uitat de moarte“. Sintagma 
„fiul meu aici se juca“, reluată ca un 
leitmotiv întro secvență din po emul 
Petre și Petre, pare a fi de cupată din tr
un ritual tragic la care participă însăși 
natura. Cu o înfiorare metafizică de o 
profundă comuniune, Ileana, ma    ma 
lui Petre, la fel ca mama din Mi   o  rița, 
își ia ca aliat în durerea sa pri   ci nuită 
de pierderea fiului întreg me diul care 
o înconjoară (copacii, iar ba, pietrele, 
râul, grădina, „o găi  nă neagră cu 
ochi galbeni, rotunzi“), fiind firesc în 
acest fel ca sub „nucul bă   trân“ să nu 
mai creas că „fir de iarbă“. 

Poetă cu personalitate, Doi
na Cetea refuză să mimeze, săși 
asume ceea ce nu este înlăuntrul ei, 
conștientizând că pentru un discurs 
poetic autentic, necontrafăcut, esen
țial este săți găsești „locul cel bun“, 
cum programatic se confesează în
tro definitorie artă poetică: „Nu 
miam găsit locul cel bun./ Îl caut 
în fiecare zi/ Mă cuibăresc în zeci 
de fraze/ Dar nu aleg/ Cuvintele po
trivite./ Numi aflu locul./ Noaptea 
mă răsucesc/ În așternuturi/ Ca pe 
un pat de urzici/ Șimi aduc amin
te cum spunea mama:/ Stai la lo
cul tău șiți va fi bine/ Sau când mă 
dojenea tata:/ Dacă nuți știi lo cul, 
așa pățești./ Întro noapte de sep
tembrie/ Mam învelit/ În frunze de 
vie/ Și mirosea a struguri, a must și 
vin/A iarbă, urzică, pelin/ Și șerpi 
uzi, sticloși,/ Alunecândumi prin 
păr/ A raze de lună/Strecurate prin
tre crengi de măr./ Pământul și iar ba 
îmi șopteau:/ Cuprindene în tru pul 
tău/ Noi suntem locul căutat./Visea
ză, vi seazăl, visează“. 

În peisajul poeziei feminine 
clujene, și nu numai, de la scrii
toa reafanion Marta Petreu la Ru
xandra Cesereanu și Letiția Ilea, de 
la aces tea la Maria Jorj (o autoare 
din stirpea Angelei Marinescu, dar 
pe care bravii critici din urbea de pe 
Someș ezită să o citească și așeze 
acolo unde i se cuvine) și Hanna 
Bota (o veritabilă revelație cu pa
gina publicată recent în România 
literară), Doina Cetea adaugă cu 
Istorii la creația sa încă un reper dis
tinct, imposibil de ignorat. n
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Între memorie şi visare

P

Sub clar 
       de nu
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Hamlet  (Teatrul Naţional 

D A n A  P o C e A

Paradis comic la TnB 
D i n U  G r i G o r e S C U

      Distribuţia:

Soacra: Ileana StanaIonescu / 
            Rodica PopescuBitănescu
Soţul: Liviu Lucaci
Soţia: Ilinca Goia
Curtezanul: Dragoş Stemate
Secretara: Fulvia Folosea
Doctorul: Marius Rizea
Ordonanţa: Daniel Badale

Regia: Mircea Cornişteanu

ala Studio, vrăjită de miraco lul 
scenic, oferă, postum, o mare 
sa  tis facţie unui dramaturg de 

pres tigiu al literaturii române, şica
nat în timpul vieţii sale de 84 de 
ani atât politic, cât şi artistic. Mam 
în tre bat de unde atâta adversitate! 
De ce minimalizare? Şi am reflectat 
asu  pra piesei dramaturgului prolific 
Mircea Ştefănescu, un autor pe care 
lam inclus, cu respect, în Re zer vaţia 
Dramaturgilor (Editura Ghe par dul, 
2013), alături de ceilalţi corifei. Iam 
văzut piesele Patriotica Română 
(satiră) şi Căruţa cu paiaţe la Majestic 
(în anii de beznă ai comunismului 
re pertorial), precum şi Procesul lui 
Ca ragiale. Nu mia scăpat nici acel 
spectacol tulburător din anii ’50’60 
când se juca la Bucureşti patriotica şi 
sentimentala Comedie a zorilor, scrisă 
în 24 de ore, performanţă demnă de 
Cartea Recordurilor... Citisem cu 
interes chiar şi mai puţin cunoscuta 
comedie Vis de secătură, cu un act 3 
fenomenal, cum bine relata şi Radu 
Beligan. Scăpasem Micul infern de la 
Nottara, de pe vremea directoratului 
lui Horia Lovinescu, când se juca la 
Teatrul de Comedie Ciripit de pă
sărele (alt mic infern conjugal). Am 
văzuto abia aseară la TNB. O co me
diecomedie şi de replică şi de situaţii 
amuzante, abundente, la care publicul 
se amuză copios iar actorii joacă voios, 
proaspăt şi graţios, admirabil, după 
200 de spectacole! Temele domestice 
sunt privite ironic de unii comentatori 
docţi şi lipsiţi de umor, gata oricând 
să ne explice că piesa e minoră, că 
povestea e aşa şi pe dincolo şi câte 
şi mai câte. În Micul infern, ca şi în 
Take, Ianke şi Cadîr, nu se desfăşoară 
o intrigă stufoasă sau măcar una pira
midală (ca în Steaua fără nume, de 
pildă), Mircea Ştefănescu excelând 
în portretistică şi în conturarea, cu 
unel tele umorului fin, unor personaje 
vii. El ne oferă, în realitate, o satiră 
blândă care surprinde poznele băr
ba ţilor (maturi, cum ar spune Tudor 
Po pescu), răbdarea soţiilor şi înţelep
ciunea soacrelor (mi sa părut că una 
dintre gaiţele lui Kiriţescu, alt con
temporan al lui Ştefănescu, a migrat în 
Micul infern cu bonomie). Înţepăturile 
nu sunt înmuiate în cinism, ci în 
umanism. Ciondănelile din primii ani 
de căsătorie, curtea îndrăcită a u  nui 
curtezan hotărât să profite de pe ur
ma divorţului, avocatul, prieten de fa
milie, îndrăgostit în taină de frumo asa 

soţie a altui personaj şi hotărât să se 
sinucidă din amor neîmpărtăşit, care 
este salvat de înţelepciunea soa crei, 
valetul adus din Molière plac spec
tatorilor din toate epocile.

Intriga piesei este cronologică; 
cele trei acte se desfăşoară în trei 
epoci de viaţă variabile. Există un 
crescendo dramatic oferit tocmai de 
această curgere. Ultimul act, infer nul 
senectuţii, este, din punct de ve de re 
comic, excepţional. Surzenia tu tu ror 
vine ca o consecinţă a orbirii tu tu ror. 
Loviturile de teatru, de redusă am
ploa re, sunt ţesute ca un macrameu. 
Ha zul exultă. Cum de nau apreciat 
asta, de la bun început, scepticii lui 
Mir cea Ştefănescu?

Actorii joacă cu mare plăcere. 
Liviu Lucaci (care este şi dramaturg) 
creează cu exuberanţă şi precizie dra 
matică, cameleonică, tipul de soţ do 
mi nant, versatil şi ramolit. Ilinca Goia, 
în rolul soţiei, încarnează cu mult 
farmec feminin, polivalent, ipostazele 
soţiei care trece cu vederea şi parcurge 
etapele vieţii conjugale până la capăt; 
face un cuplu scenic armonios cu Liviu 
Lucaci. Ofiţerul lui Dragoş Stemate e 
ţanţoş ca un curcan în uniformă cu 
chipiu, se mişcă turbionar, e bosum
flat, e laş, seduce insistent, fiind bi ne 
construit din materiale cazone. Avo
ca tul e personajul tragic în această 
co medie de familie: iubeşte, deşi nu 
e iubit, bate câmpii, deşi are scaun la 
cap. Insultat şi totuşi devotat, simpatic, 
un prieten adevărat. Marius Rizea 
smul ge aplauzele. 

Monumentala soa cră e con
stru ită de actriţadrama turg Rodica 
PopescuBitănescu din ma  teriale tra
di ţi onale procurate din ma rea comedie 
interbelică. Nu are ve nin, e ca un cer 
senin. În jurul soacrei, excelent in
ter pretată cu haz şi sentimente, se în
făşoară şi desfăşoară vieţile ginerilor, 
nu rorilor, copiilor şi nepoţilor. E tre
cută prin toate şi le ştie pe toate.

Decorul Clarei Labancz e ge 
ne ros, spectaculos, strălucitor în pri
mele două acte şi devine pauper în 
actul 3, semn că a venit infernul co
mu  nismului. Costumele − adecvate, 
su perbe. 

Garderoba Naţionalului nu se 
dezminte: e ca o mare casă de mo
dă. Costumul e gândit şi ca haină 
co mică. Soţul îşi pune sacou, dar 
îşi lasă pantalonii de pijama. Soacra 
e îmblănită şi trăsnită. Ordonanţa 
schim bă hainele, ţinutele de la cele 
stră lu citoare ale valetului la cele 
spe ci fice Scrinului negru. Rochiile 
soţiei pot naşte invidii la croitorie. 
Ilustraţia mu zicală creează atmosferă, 
nostalgie, bu curie şi tristeţe...

Mircea Cornişteanu actuali
zează în detaliu atmosfera interbelică, 
extravaganţele comice nu depăşesc 
măsura, regia e una cursivă, inventivă 
la nivelul jocului actoricesc, exprimă 
arta unui maestru. Micul infern e un 
mic paradis comic! n

a mijlocul lunii mai, mai exact 
în seara de 13 mai a.c., Teatrul 
Dramatic din Târgu Jiu șia 

sărbătorit, prezentând în premieră 
absolută Sărutul, douăzeci și cinci de 
ani de existenţă, dând totodată startul 
celei de a XVIa ediții a Festivalului 
de Teatru Zilele Elvira Godeanu. 
Tâ nărul manager Cosmin Brehuţă 
a avut, astfel, o inițiativă meritorie 
atunci când a hotărât să marcheze 
evenimentul aniversar cu un spectacol 
scris și imaginat după viața și opera 
lui Constantin Brâncuşi. Cum se știe, 
Sărutul, replică la lucrarea cu ace
lași titlu a lui Rodin, e considerat o 
capodoperă a marelui sculptor ro
m  ân, dar și o obsesie de care nu se 
eliberează decenii la rând. De aici și 
numărul mare de versiuni pe care le 
cunoaște. Prima își face apariția în 
atelierul său în 1907, completânduse 
până în 1940 cu încă numeroase alte 
variante. Una dintre ele, datând din 
1910, a fost concepută ca monument 
funerar pentru mormântul unei tine re 
rusoaice și se află în Cimitirul Mont
parnasse din Paris. Că „se află“ e 
un fel de a spune. Căci la finele lui 
2017, fiind nerăbdătoare să admir ce
lebrul Le Baiser, am constatat că este 
acoperit rudimentar de scânduri și în
con jurat de alarme. O atare si tu ație, 
ma lămurit un paznic, e urma rea unui 
litigiu între moştenitorii defunctei şi 
municipalitatea capitalei franceze. 

Horaţiu Mihaiu, autorul spec
tacolului pe care îl comentez, e re
gizor, arhitect, scenograf, grafician, 
creator polivalent întrun cuvânt. Este 
un adept fanatic al „sincretismulului 
artelor“, cum și al unei tendințe mani
fest către un teatru prin excelență 
non verbal. Așa că și Sărutul, despre 
care Brâncuși mărturisea că a dorit 
să reprezinte „toate perechile de 
oameni ce sau iubit și sau perindat 
pe pământ, înainte de al fi părăsit“, 
îl tratează, filosofic și poetic vorbind, 
ca pe o ars amandi, credinţa în forţa 
iubirii constituind tema integratoare, 
rezultată din explorarea cu inteli
gen ţă și fantezie a biograficului și 
a sensurilor unei opere de geniu. 
Re  gi zorul avertizează, de altfel, că 
Să ru tul „nu este un spectacol oma
giu“.Viziunea scenică porneşte de la 
credinţa creştinortodoxă conform 
căreia după moartea fizică urmează 
judecata sufletului, dar și de la 
mitologia Egiptului antic, făcândune 
să ne gândim că în Cartea Morţior 
există un capitol dedicat judecăţii fi
nale. Spectacolul reprezintă un dip tic 
format din două unităţientităţi (spec
tatoriactori) pe care reușește cu sub
tilitate să le unească. 

În decor predomină albul şi 
al   bastrul nisipului de pe scândura sce

nei, conlucrând la crearea unor ima
gini cu o încărcătură spirituală se
ducătoare. 

Ion Alexandrescu (Brân  cuşi), 
asemănător ca fizionomie ar tis tului, 
împreună cu Radu Botar (Dumnezeu) 
și Dan Calotă (Sfântul Petru) devin 
personaje cu un puternic relief, dar 
și de o rafinată expresivitate vizuală. 
Amintirile, patrimoniu al sufletului, 
revin ca întrun flashback în structura 
scenariului. Se deşteaptă, animă, se 
estompează şi dispar apoi. Scenele în 
înlănţuirea lor, de la aceea a copilului în 
cărucior, a viorii (realizate de Brâncuși 
pe vremea uceniciei la Cra   io va) sau 
a nunţii dezlănțuite, cu un iz atât de 
neaoş românesc, până la tulburătorul 
moment cu tri mitere la minunea celor 
cinci pâini şi doi peşti din Evanghelii, 
sunt caligrafiate cu eleganţă, în miş
cări stilizate. Antologice mi sau pă
rut, de asemenea, și scena orbi lor 
(Lizica Codreanu şi Monica Sfet 
cu) şi cea a bătrânilor (Eugen Titu 
şi Lu mi niţa Şorop). Întreaga e chi pă 
de ac tori (celor amintiți li se ada u gă 
Mi hai Rădulea, Vlad Rădu lea, A de
lina Puzdrea, Mădălina Cio bă  nuc, 
Ale xandru Manea, Andreea Chi ri
ţes cu, Rodica Gugu Negrescu, Bog
dan Constantin şi Adrian Strâm tu) 
răs  punde cu pasiune şi dăruire atât 
tra valiului interpretativ, cât și celui 
co regrafic la care îi obligă inven tiva 
și inspirata Mălina Andrei. La rân  dul 
lor, costumele Wilhelminei Be kesi 
Kuron asigură o notă specifică fie că
rei „povești“ în parte. 

Procesul rememorator al lui 
Brâncuşi, omul şi artistul, depășeș te 
sfera realității subiective, a anecdo
ticului de sorginte locală, și relevă 
publicului dimensiunea universală a 
creatorului. Fără să ignore adevărul 
individual, spectacolul lui Horaţiu 
Mi haiu, căruia îi aparțin și scenografia 
şi sunetul, e un eseupoem cu text și 
subtext, dar și cu tensiune și emoție. 
„Creaţia nu înseamnă viaţă, creația 
înseamnă irumpere și zbor, ea se 
înal ţă deasupra vieţii și se avântă 
din colo de hotar, dincolo de limite, 
spre transcendent“, precizează Niko
lai Berdiaev în Cunoaşterea sinelui. 
Un spectacol frumos, cu acoperire 
artistică și intelectuală, care merită să 
fie vizionat şi prezentat în festivaluri, 
fiind deasupra atâtor încropiri care 
inundă afișele. Desigur, pentru aceas
ta, responsabilitatea e de partea celor 
ce selecționează. Dar ce credit să le 
mai acorzi și lor, bieții, când la ultima 
ediție a Galei UNITER a lipsit dintre 
nominalizările la categoria „cel mai 
bun spectacol“ chiar „cel mai bun“, 
Rosmersholm, în regia lui Andryi 
Zholdak, de la Teatrul Maghiar din 
Cluj. n

Sărutul sau Brâncuşi 
la el acasă

L
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Catalog București. Caiete de bune practici 
constructive 

AFCN și Ordinul Arhitecților

Au apărut, atât tipărite și lansate ca atare la în
ceputul lui august 2018, cât și online, primele caiete 
ale proiectului Catalog București (#catalogbucurești, 
catalogbucurești.info). Este vorba despre o lucrare cul
turală și, deopotrivă, despre o inițiativă civică ai cărei 
finanțatori sunt Ordinul Arhitecților și AFCN, sponsori 
BASF și Semmelrock iar parteneri Inspectoratul Nați
onal al Patrimoniului, Institutul Cultural Francez și 
asociația Parteneriat pentru Arte. Proiectului i sau 
ală  turat cu donații, dar și cu aport în mediatizare multe 
per soane private, iubitori ai capitalei, ai arhitecturii și 
pei sajului urban. 

Inițiativa are ca scop realizarea unui catalog al 
zonelor protejate ale Bucureștiului, în număr de 98, 
dintre care au fost luate în considerare în această primă 
etapă cinci: Călărașilor, Negustori, Calea Moșilor, 
Mântuleasa, Caimatei. Catalog București este și va 
fi o bază de date urbane în curs de dezvoltare despre 
clă dirile din cele 98 de zone construite protejate. Pe 
platforma interactivă catalogbucuresti.info, organi
zatorii invită publicul să descopere patrimoniul ora
șului direct pe hartă, punct cu punct, fiecare clădire. 
Cititorul poate vedea care sunt problemele cele mai 
frecvente din zonele construite protejate, care sunt 
clădirile monument istoric și ce fel de arhitectură 
se află în zonele respective. Totodată, proprietarii și 
con structorii au ocazia să învețe cum pot contribui 
la păstrarea identității orașului, acordând mai multă 
atenție contextului și intervențiilor asupra proprietății 
personale sau a domeniului public. 

Proiectul are o indiscutabilă utilitate, dar vine 
cu cel puțin 28 de ani prea târziu. Dacă inițiativa civică 
nu se putea opune buldozerelor lui Ceaușescu, măcar 
după 1989 ar fi fost necesară o astfel de inițiativă, care 
să pună eventual presiune pe autorități, adesea confuze 
sau inculte. Pentru multe lucruri sa ieșit în stradă, 
sau desfășurat campanii de presă (între ele și multe 
futilități). În acest timp, clădirile Bucureștiului istoric 
sau degradat an după an, deceniu după deceniu, sau 
prăbușit de la sine sau „ajutate“, au fost „împodobite“ 
cu uși de PVC, „termopane“ albe, porți și balustrade 
made in China sau din inox strălucitor ca soarele 
Ana toliei. Stucaturile, cornișele, glafurile, peroanele, 
anca dramentele au dispărut, fiind „simplificate“ fa ța
dele. Ceo fi dincolo de ușile închise și gardurile din 
tablă și beton nu se știe și e mai bine să nu aflăm? No
tez că în zona Tei, cu străzi și construcții interbelice 
de bungust, o zonă care merită să fie protejată, ușile 
superbe de la intrările caselor, realizate la inaugurare, 
au fost înlocuite în proporție de 90% cu unele recente, 
dintre care 90% sunt groaznice. Loggiile și balcoanele 
elegante au fost închise barbar, gardurile dublate cu 
un fel de plastic opac: policarbonat sau WPC. O plim
bare pe străzi pitorești precum Maria Ghiculeasa se 
transformă întro trecere prin Tunelul Groazei de la 
bâlci. 

Dintre caietele realizate până acum, având câte 
32 de pagini, cel dedicat Zonei urbane protejate 22, 
Mântuleasa oferă statistici pe cât de relevante peatât 
de înfricoșătoare: 42 de imobile sunt împrejmuite cu 
garduri opace mult prea înalte. 36 de imobile au apa rate 
de aer condiționat sau branșamente montate pe fațadă. 
7 imobile din zonă sunt termoizolate cu po li stiren într
un mod deficitar pentru aspectul și să nătatea clădirii. 
17 imobile au căpătat o culoare ne   co respunzătoare a 
tencuielii. 6 imobile au fost supra etajate sau mansar

date în dezacord cu stilul con textual arhitectural sau 
cu regimul de înălțime admis iar 7 au ferestre zidite la 
stradă. În fine, 43 de imobile vechi din zonă au tâm
plăria originară înlocuită cu tâmplărie PVC. 

Operațiunile acestea de inventariere și de re
co mandare de bune practici arhitectonice și con
struc tive sunt desigur necesare. Dar cât de efici ente? 
Ca drul legal deficitar și absolutizarea „pro pri etății 
pri vate“ – în sensul că deținătorul își poate bălța 
imo  bilul cum dorește – lasă puține căi de acțiune do
rinței de normalizare. Ideea că peisajul urban e al tu
turor celor carel privesc, nu privat, al proprietarului 
grobian, nu numai că e prea subtilă, dar e foarte greu 
de impus. Mitocanul, sigur pe „gustul“ lui, ar înlocui 
cu termopane și „geam bombat“ și vitraliile Domului 
din Florența.

Existența Catalogului București și a caietelor 
sale este, în orice caz, o inițiativă benefică. Ea soli da
rizează deja foarte mulți bucureșteni cărora le pasă de 
oraș. Este un factor de educație estetică și cetățenească. 
Se cuvin amintiți principalii realizatori ai caietelor: 
editor: Maria Pascu; texte: Maria Pascu, dr. arh. Tudor 
Elian, dr. arh. Matei Eugen Stoean; îndrumare: dr. ha
bil. Hanna Derer; concept grafic: Tudor Elian, Matei 
Eugen Stoean; fotografii: Catalog București, Alberto 
Groșescu, Matei Eugen Stoean, Norihiro Haruta – 
prin bunăvoința Asociației Bucureștiul meu drag. Ei 
trebuie încurajați. Există un început pentru toate.

Calistrat Costin, Cear mai fi de spus, 
Editura Ateneul scriitorilor

Calistrat Costin este un poet care oscilează 
între aforism și lirism. Strofa de pe coperta a patra a 
micului său volum este o cugetare carel contrazice pe 
„bătrânul Will“: „Nu, bătrâne Will,/ «inimă neliniștită» 
are minciuna –/ netrebnicul adevăr/ are doar bătăi de 
cap!“ Desigur, Will nu e chiar atât de bătrân. Murind 
Will la 52 de ani, veșnic tânărul Calistrat Costin se 
poate mândri că la întrecut la acest capitol pe autorul 
Regelui Lear. Textele lui Calistrat Costin din acest 
volum se înșiră unele sub altele, fără titluri, despărțite 
între ele prin asteriscuri. Niciunul nu depășește 16 
versuri, dar cele mai multe au 36 rânduri de reflecții 
care trădează cel mai adesea un mizantrop (sau un 
autor care joacă plin de energie acest rol). „Doamna 
Lume“ este o „Târfă de lux“, Dumnezeu este un mut 
pe care poetul îl imploră arghezian să rupă tăcerea, 
trecutul e mort, „prezentul zace“ și scriitorul însuși 
„sa săturat de viață“, cugetând că era preferabil să nu 
se fi născut. De la un ins vital și optimist, cum este 
Calistrat Costin, nu teai aștepta la asemenea texte; de 
altfel, în multe locuri, el renunță la această deghizare 
și ne face cu ochiul, e limpede că poartă o mască 
sub care se ține să nu pufnească în râs. El se și joacă 
mereu cu vorbele, potrivește sintagme cu haz, cultivă 
paradoxul: timpul se oprește, deci înseamnă că stă pe 
„loc“ și poetul se întreabă „care este locul“ (în care 
sa oprit timpul). Cei care spun „iartă să fii iertat“ sunt 
exact vrăjmașii neiertători. Asemenea jocuri logice și 
diferite sofisme constituie substanța unui volum mai 
curând amuzant, în care poetul se copilărește în ideea 
de a căuta accesul la tragic. Pe mine ma binedispus, 
drept care îi mulțumesc. 

Stelian Țurlea, Un plan atât de bine pus la punct, 
Crime Scene Press

Despre Stelian Țurlea, George Arion, coor
do natorul editurii Crime Scene Press și reputat autor 
de policier, scrie că „e o certitudine a romanului 

h o r i A        
G â r B e A

În apărarea 
oraşului

polițist românesc“. Aprob formularea simplă 
și tranșantă și o întorc fără ezitare: romanul 
polițist românesc e și el o certitudine a lui Ste
lian Țurlea. În sensul în care, deși a scris ro
mane de facturi diferite, chiar și pentru copii, 
policierul și romanul de aventuri în genere 
reprezintă spe ciile în care autorul se manifestă 
cel mai dezinvolt. Dialogul respectă canoanele 
ge nului: 

„Am îngăimat, în sfârșit:
– A murit?
– E în comă. (…)
– Vreau so văd! am strigat.“
Personajele se prezintă singure, abrupt:
„Am douăzeci și șapte de ani, nu sunt 

căsătorit, nam de gând. Și, da, miar plăcea să 
mă culc cu tine. Mai vrei să știi ceva?“

Patroana îi spune subalternei îndră go
stite fără ocoliș:

„– Iubito, vrei să lucrezi sau să țio 
tragi. Nu se poate și una și alta.

– Vreau să lucrez.
– Atunci, futaiul de prânz sa terminat.“
Stelian Țurlea trece cu dezinvoltură 

de la vocea unui narator la a altuia: unii sunt 
bărbați, altele femei, se descurcă la ambele, de 
la o acțiune aventuroasă la o scenă amoroasă 
lascivă, de la asasin la victimă și de la aceasta 
la polițist. Scopul e evident și e atins: păstrarea 
atenției cititorului, menținerea lui în priză. 

 De aceea nu voi dezvălui planul per
sonajelor din romanul recent al lui Stelian 
Țurlea pentru a nui strica planul, atât de bine 
pus la punct, de a oferi o narațiune polițistă 
cum scrie la carte. Observ doar, în încheiere, 
că îmi e tot mai greu să țin pasul cu realizările 
editoriale ale autorului ca și cu cele ale 
editorului său, George Arion, și el aflat mereu 
întro cursă pentru viitorul roman și pentru 
rezolvarea următorului caz. Până apucă un 
cronicar să scrie o întâmpinare de 2000 de 
semne, Stelian Țurlea sau George Arion au și 
dat gata un roman de 200 de pagini. Primul a 
publicat, din 2000 încoace, 32 de romane de 
facturi diferite, dar mai ales polițiste. Cei doi 
scriitori, în curs de clasicizare în zona prozei 
„galbene“ sau „polare“, așa cum i se mai zice, 
arată că fac ce le place și procedează foarte 
bine. n
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ersonajul Om lipsește aproape cu 
desăvârșire din acest film, unde doar 
un tractorist adună iarba de pe un 

i maș spre deliciul animalelor sălbatice, fie 
car nivore, fie omnivore. Cum filmul este un 
documentar aproape perfect, cu ținta pre 
dilectă pe fauna și flora unei geografii spec 
taculoase, situate între Dunăre și mare, între 
peșteri și piscuri montane, absența ele men
tului uman nu este deloc deranjantă.

Superba Grădină a Carpaților nu e 
surprinsă sub povara tonelor de peturi lă
sa te de turiștii iubitori de natură, apele Ro
mâ niei de la Dunăre la mare nu sunt agre
sate de mormane de cauciucuri și gunoaie. 
Acesta nu este un efort de înfrumusețare 
gratuită, un demers de edulcorare manifestă 
a realității, ci credința că România are un 
univers fantastic de fru mu sețe unde magia 
naturii, alternanța ano timpurilor reglează 
via  ța a numeroase specii ale faunei, dar le și 
obli gă la deloc blânde sacrificii.

Așa că suntem invitați să asistăm la 
câteva secvențe extrem de grăitoare pentru 
dramatismul luptei pentru supraviețuire. 
Da că aventurile după hibernare ale ursoaicei 
și ursuleților, care abia învață lecția obstaco
le lor din natură sau cele ale ursului atacat 
de lupi, cărora le administrează o superbă 
lecție de forță și strategie sunt mai mult sau 
mai puțin previzibile, confruntarea dintre un 
mistreț și aceiași agresivi lupi sau cea mai 
spectaculoasă lecție de supraviețuire oferită 
de omida răpită de furnici sunt elocvente 
pentru dramatismul unor existențe menite 
să lupte continuu pe trei planuri. Primul ar 
fi obținerea hranei, al doilea apărarea îm
potriva agresiunilor (inclusiv a celor na tu
rale), al treilea – reproducerea.

Filmul (semnat de Tom BartonHum 
phreys, scenariul – Alex Păun și Tom Bar
tonHumphreys, narator – Victor Reben
giuc) nu ascunde cruzimile, mai mult, le 
evi  dențiază, unde este cazul, cu măsură, 
dimensiunea spectaculoasă a naturii fiind 
surprinsă discret.

Mai importante sunt concluziile  a 
dre       sate marelui absent din cadrele filmului – 
Omul. Înainte de a trece la acest personaj, ar 
mai fi de subliniat o concluzie pe care filmul 
neo pune în față – niciodată cru    zi  mea din 
natură nu a afectat echilibrul eco lo   gic, nici 
ingeniozitatea speciilor nu a dus la pro life
rarea periculoasă a unor ființe agresive.

Dimpotrivă, Omul a fost acela care 
a agresat natura. Iată doar un exemplu  
convingător. 

După un concert susținut de un solist 
celebru, desfășurat în inima Capitalei, au 
ră   mas milioane de sticle, mucuri, gunoaie, 
ghe    motoace, tampoane, mizerii de toate fe
lu r ile. Trei zile nau fost deajuns pentru igi
e ni  zarea zonei.

O zicere a unui scriitor pe care îl ad
mir și îl stimez pentru munca sa sisifică de 
eradicare a analfabetismului structural din 
România, sunt sigur că știți despre cine este 
vorba, mi se pare, din păcate, o părere radical 
pesimistă: „Igienizarea minților nu este 

P
nimic altceva decât o himeră. Campaniile 
de con știentizare au o eficiență redusă, 
re ac ția opiniei publice în fața mârlanului 
po luant e fie toleranța tâmpă, fie privitul 
în altă parte.“ (Radu Paraschivescu, Două 
mă turi stau de vorbă, scene românești, 
Edi tura Hu manitas, 2018).

România neîmblânzită este filmul 
care schimbă, tot după zisele lui Radu Pa
ras chivescu, zicala „Omul sfințește lo cul“ 
în „Omul mânjește locul“.

Meritul autorilor acestui film, care 
ar trebui difuzat nu doar în școli, ci și în 
Parlament, unde sunt destui analfabeți, în 
alte instituții, Poliție, inspectorate școlare, 
Guvern etc. etc. rămâne acela de a trezi 
ceva din conștiința civică, pe care fiecare 
din tre noi avem dreptul de a o avea.

Filmul ne mai învață că nu doar 
rigorile anotimpurilor păstrează, deocam
dată, fără mari probleme echilibrul eco
sistemului faună, floră, om în coordonatele 
României de astăzi, dar atrage atenția 
asu pra intervenției, nu departe de imora
li tate, a omului față de natura țării. Des
co perim astfel că raporturile morale nu 
func ționează doar între semenii noștri, 
ci și față de natură, față de flora și fauna 
prezente întro patrie uitată în fața inte re
selor pecuniare, în fața lăcomiei aproape 
generalizate, ridicate la rang de program 
partinic.

România neîmblânzită ne mai atra
ge atenția asupra schimbărilor evidente 
din cronologia anotimpurilor, schimbări 
deter minate de Om, care nu ia în seamă 
par tenerul ideal pentru supraviețuire. Po
lu area pornită pe scările geometriei, ab
sen ța măsurilor necesare prezervării în 
pa   ra metrii normali ai factorilor meteo, 
in    dolența și indiferența față de de fri șă rile 
uri așe de păduri etc. etc. pun mari sem ne 
de întrebare pentru micile cre iere din Par
la ment.

Este posibil ca filmul acesta, care 
ar trebui difuzat și pe toate canalele tele
viziunilor de stat sau private, să acționeze 
concret în fața unor factori de decizie din 
România de astăzi. Altfel am sta doar față 
în față cu indiferența generală, atitudine 
dem  nă de un dispreț total. Un dispreț ne 
disimulat mai ales față de acele con ști ințe 
leneșe, de care amintea Radu Pa  ras chi
vescu.

Deocamdată filmul se poate vedea 
la Cinematecă, dar sper să apară pe DVD 
pentru ai incita și pe leneșii cine fili să 
vadă un film de mare rigoare, cu o imagine 
absolut impresionantă, cu un co men tariu 
incitant, rostit cu farmecul cu care nea 
obișnuit marele actor care este Victor 
Rebengiuc (totuși, am unele rezeve față de  
text, poate puțin prea melo și redundant, 
uneori).

România neîmblânzită ar fi tre buit 
să aibă o soartă mai bună în ochii dis tri bu
itorilor de film, amețiți de ulti mele aven
turi ale dinozaurilor sau ale su per eroilor de 
carton americani. n

 

România neîmblânzită. 
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Cum să publici 
o carte pe Amazon 1

CUt - up

Paşii de urmat
 

emersul (formularea paşii de urmat mi se pare că pune în 
evidenţă o exprimare obsoletă şi uşor stângace, nui aşa?) 
pe carel presupune publicarea unei cărţi pe Amazon nu este 

complicat. Doar dacă te descurci întro limbă străină şi eşti dotat cu 
o răbdare oţelită care să te ţină conectat la vreo 5060 de pagini de 
text… Ah, şi încă pagini dintre cele mai aride, concepute ca acum 
25 de ani, pe vremea când editurile încercau să ne înveţe folosind 
ceea ce astăzi am numi maculatura Windows pentru netoţi. 

Bun. Scriitorii de la noi, în marea lor majoritate, se chinuie 
să adune bănuţi pentru aşi publica manuscrisele pe la tot felul de 
edituri; zicem şi noi aşa, pentru a relua un loc comun: puţine edituri 
din spaţiul carpatodunărean îşi permit să investească în autorii de 
astăzi. Ei pot să publice însă, de exemplu, şi la editura Amazon, fie 
pe hârtie, fie sub formă electronică, în ebookuri. (Sigur, putem 
spune, ca să sune ca la televizor: … să publice şi ei pe Amazon.)

Nu costă. Nu e dureros.
Haideţi pe siteul KPD – Kindle Direct Publishing la adresa 

https://kdp.amazon.com. (De pe acest site, am preluat/selectat in
for maţiile prezentate în textul de mai jos, traducândule liber, sin
te tizândule şi adnotândule pe alocuri.)   

e-BooKS
1. Pregătiți manuscrisul (textul cules la computer) în con

for mitate cu Regulile de editare Amazon Kindle
2. Pregătiți coperta în conformitate cu Regulile de editare 

Amazon Kindle
3. Puneţi manuscrisul în pagină cu ajutorul programului 

Kindle Create (alegeţi una dintre opțiunile de tehnoredactare pro
puse de program)

4. Deschideți un cont KDP (Kindle Direct Publishing)
5. Puneți cartea online în: Bibliotecă / Adăugaţi o carte / + 

Kindle ebook
6. Completați formularul Informații: autor, titlu, descriere 

a cărții, cuvinte cheie
7. Indicați drepturile de difuzare a cărţii
8. Alegeți o formulă de redevență (consultați nota de mai 

jos) și alegeţi prețul de vânzare
9. Previzualizaţi cartea folosind Kindle Previewer

10. Dați clic pe Publicațivă ebookul Kindle

       Notă / E-BooKS
Opţiuni pentru redevenţe

Orice editor, autor sau alt titular de drepturi de autor poate 
selecta redevenţa de 70% din vânzări pentru fiecare dintre cărțile 
sale. Pentru a selecta redevenţa de 70% pentru cărțile admisibile, 
indiferent dacă sunt sau nu volume noi, urmați instrucțiunile de pe 
pagina de ajutor Introduceți informații despre preț.

Pentru a solicita redevenţa de 70%, cărțile dumneavoastră 
trebuie să respecte următoarele criterii:

– prețul de catalog fixat de autor sau de editor trebuie să 
res pecte Condițiile de stabilire a prețurilor

– acest preț de catalog trebuie să fie cu cel puțin 20% mai 
mic decât prețul de catalog cel mai scăzut al cărții editate pe hârtie

– cartea trebuie să fie oferită la vânzare în toate țările pentru 
care autorul sau editorul deține drepturile.

Cartea trebuie să permită utilizarea unui număr cât mai 
mare dintre funcţiile Magazinului Kindle, în mod special a sintezei 
voca le (Texttospeech). 

Pentru a solicita redevenţa de 70% din vânzări – dacă per
soanele care cumpără locuiesc în Brazilia, Japonia, Mexic sau 
India – atunci cartea trebuie inclusă și în programul KDP Select.

Toate cărțile pot fi publicate alegând opțiunea de rede
vență standard de 35% (cu respectarea Condiţiilor de stabilire a 
prețurilor). n
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atru măsuri pompoase, acordul 
de Do major, gama întreagă în 
vârful arcuşelor susţinute de 

oboaie şi fagot, schiţa arpegiului de 
Do major. Aşa începe simfonia cu 
numărul 60, Distratul, de Joseph 
Haydn. Ce să urmeze după inevitabila 
pauză? O frază cântată de viorile 
prime cu acompaniamentul celor 
se  cunde, al violelor şi al basului. O 
re verie graţioasă, un balans gingaş 
dacă o notă forte ivită surprinzător 
nu ar avea darul so contrazică şi 
dacă măsurile din urmă nar desena 
un capriciu. Când totul pare a se fi 
liniştit, orchestra alcătuită din două 
oboaie, doi corni, două trompete, 
fagot, timpane şi cvintetul de coarde 
atacă rapid cu zâmbetul pe buze. Ca 
întreaga simfonie, acest Allegro di 
mol to este construit din contraste: 
al ter nanţă de note piano şi forte, su
nete repetate insistent, sacadat la 
corzi, reluate de oboaie, salturi de 
oc tavă, intervenţia stridentă a ală
mu rilor. Te aştepţi, tu, ascultătorul, 
ca iu reşul să continue, ca furtuna să 
crească; nici vorbă: primele violine 
slă besc tempoul şi, repetând aceeaşi 
notă, mi, cu o biată excepţie, un in
ter val de un semiton, dispar. Ce le  
lalte instrumente cu coarde şi fa  go tul 
pierd şi ele sunetul reluat în valori 
mici. Perdendosi, indică dom    nul 
Haydn. După care brusc 15 mă  suri 
în fortissimo: intră în scenă dis tra
tul, personaj de teatru. Şi ca să fie 
concludent în mica lui mare zăpă
cea lă, totul se reia, identic sau cu 
modificări. Comicul este o rezultantă 
a contrastului, a stridenţei neaşteptate, 
nu numai în muzică. Râdem în faţa 
apariţiei surprinzătoare, ne amuzăm 
imaginândune cum adorabilul erou 
se străduieşte să fie consecvent. Nu 
va reuşi niciodată, anunţă Haydn în 
această glumă muzicală, simfonie, 
cum sa remarcat, doar pentru că e 
scrisă pentru orchestră. În fapt, ceea 
ce se numeşte Simfonia nr. 60 în Do 
major este o suită extrasă din muzica 
de scenă a comediei Distratul a lui 
JeanFrançois Regnard, drama turg 
şi romancier care păşise în veacul lu
minilor – născut în 1658, a murit în 
1709. Influenţat de Molière, autorul 
Legatarului universal, călător pe mări 
şi în ţinuturi excentrice ca Laponia, a 
scris scurte comedii pentru trupele 
italieneşti, texte atrăgătoare prin fan
te zie, anunţândul întrucâtva pe Ma
ri vaux prin dezamăgirea cu care tra
tează tema dragostei.

Despre această simfonie a 
lui Haydn avem date exacte. Gazeta 
Pres  sburger Zeitung îşi informa ci
titorii despre vizita prinţului de Mo
dena la castelul Esterházy, la sfârşitul 

Nod la 
batistă

lui iunie 1774. Trupa lui Karl Wahr 
juca în onoarea oaspetelui opera 
capelmaistrului Haydn L’Infedelta 
de lusa (Necredinţa zădărnicită). 
Ace  laşi Haydn, scrie corespondentul 
gazetei din Bratislava, compusese 
cu puţin timp în urmă muzica piesei 
Dis  tratul, pe care cunoscătorii o 
con  siderau o capodoperă. Pe 22 no
iembrie 1774, simfonia era cântată 
la Bratislava şi acelaşi ziar era 
prompt, relatând a doua zi despre 
ma  rele succes al muzicii bizare a 
com  pozitorului austriac: „Este exce
lentă, în întregime excelentă şi, da
to rită aplauzelor necontenite ale pu
blicului, Finalul a trebuit reluat“. Dar 
până la final, să adaug că după câteva 
decenii, când împărăteasa îi cerea să 
o asculte, bătrânul Haydn, care nuşi 
pierduse umorul, califica această mu
zică drept vechitură...

Adorabilă vechitură constru
ită pe motive ce împrumută vioiciunea 
populară a cântecelor de stradă, re
unite ca întrun potpuriu pentru a 
desena în peniţă nevinovatele păţanii 
ale distratului. După prima parte, 
cu caracter de uvertură la piesa lui 
JeanFrançois Regnard, urmează un 
Andante în care viorile se străduiesc 
să cânte o melodie în Sol major, în 
registrul grav. Nu durează nici patru 
măsuri pentru că perechile de oboaie 
şi corni le contrazic vehement. Triluri, 
ornamente, modulaţii expresive. Ce 
să fi uitat distratul, la ce visează în 
proza zilei? Un Menuet cu trio pare 
a impune o uşoară notă de severitate: 
canoanele epocii, regulile de politeţe 
şi curtoazie. Partea a patra, Presto, 
dezlănţuie spaima: încurcături şi 
con secinţe. Încheierea sună ca o sen
tinţă rostită cu voce marţială de ală
muri. Aventura continuă: Adagio di 
la mentatione. Câtă tristeţe, câtă sufe
rinţă şi candoare... Oare? Se ivesc 
semnale de suflători, întro grotescă 
înfăţişare. Lamentaţia se sfârşeşte 
cu un pasaj allegro: distratul şia re
venit. În fine, partea a şasea, Finale. 
Prestissimo, evocă întâmplarea care 
încununează opera personajului. În 
ziua în care urma să se căsătorască 
dis  tratul uitase că el este mirele. Ca 
re mediu, şia făcut un nod la ba tis
tă... Grea încercare pentru mu zici
an. Haydn găseşte o soluţie extra
or  dinară, cuceritoare prin carac terul  
ei fra pant: după ce orchestra ata că 
în forte, iute, acorduri de Do ma jor, 
urmate de un galop, auzim în parti
dele viorilor pur şi simplu sunete de 
acordaj. Va să zică, muzicienii şiau 
amintit brusc că instrumentele lor nu 
au fost acordate. Strălucită soluţie 
pen tru a încheia caracterizarea tipului 
uni versal al distratului. n
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reația lui Mihai Măniuțiu, şi mă 
refer aici atât la domeniul teatral, 
cât şi la literatură, este rizomatică. 

Ea funcționează pe principiul vaselor 
comunicante şiatunci, cred, marea 
lui temă, redescoperirea actorului, a 
sensului, a autorului şi a eului rămâne 
o temă mereu de redescoperit. Fără 
a ştirbi multitudinea de semnificații 
ale motivelor aferente acesteia – ba 
din contră! –, Măniuțiu tinde, cum 
se confesa în poezia Fragmente pen
tru o autobiografie, spre „tehni ca 
sim  plă/ simplisimă a celor luna tici“, 
un de idealul perfecțiunii, „cu să tura 
perfectă“, este opacitatea, cor po ra li
ta   tea locuită de imponderabile trans
pa rențe. Realitatea la care aspiră (a
tât în volumele de teatrologie, cât şi 
în cele de poezie şi proză) este una 
aflată dincolo de imagine, o realitate 
inconsistentă, intermitentă, imaterială, 
imperceptibilă pentru ochiul comun, o 
suprarealitate: „orice chip, mai real în 
oglindă,/ dar nu mai reală oglinda,/ o, 
nu, dimpotrivă“.

În Fantome în Las Vegas, un 
volum al plurisemnificației, greu de 
încadrat întro singură formă, este 
vorba, dacă ar fi să îl rezumăm, despre 
aventura unui personaj hamletian, 
dublat de fantoma tatălui, care scrie o 
carte pornind de la un schimb de replici 
între corp şi noncorp. Altfel spus, 
cartea este produsul interferențelor 
şi al stratificărilor dintre vocile eului, 
dintre vocea socială şi aceea profundă, 
dintre vocea care creează şi aceea 
care critică şi bruiază, comentează, 
adaugă, taie. Ezitările, poticnirile, 
impasurile de orientare, amestecul de 
timpuri, chiar şi pauzele, ca respirații, 
sunt devoalate prin intermediul unei 
autoreferențialităţi – diferite de cea 
a scriitorilor optzecişti – menite să 
evi denţieze nu numai faptul că tex
tul, care se scrie pe măsură ce se ci
teşte, este aproape imposibil de prins, 
de vreme ce este pretutindeni în noi, 
dar şi faptul că fiecare dintre noi re
pre zintă o poveste mai veche căreia i 
se dă drumul în lume. Acțiunea este 
atemporală, situată undeva, poate, 
după potopul lui Noe (fantoma se 
nu meşte avvaNoah) iar spațiul e Las 
Vegasul, un loc al preaplinului, lu
mi  nilor care dilată, pulverizează, un 
loc care duce la înstrăinare, la de te  ri
torializare, vorba lui Deleuze şi Gu a
ttari, un loc al fantomelor care în les 
neşte cunoaşterea originilor ances trale.

Fantome în Las Vegas este 
şi arta poetică a ficțiunilor eului, cu 
tot cu amintiri şi personaje inventate, 
au tocritică şi autoteoretizată, căci 
na ratorul îşi declară, de la prima la 
ultima proză, principiile după care 
se ghidează, am zice, aproape in vo
luntar, atunci când scrie. Textele nu 
au cursivitatea specifică prozei, nu 
au cauză şi scop, punct final, sunt 
aleatorii, mergând pe principiul zarului 

c aruncat de Dumnezeu: „Tu ai vrea ca 
totul să fie rațional şi clar de parcă 
tot cei rațional şi clar nar fi cuprins 
în Marele Plan de Nonsens al lui 
Dum   nezeu“. Pot fi lesne considerate 
poezii. Frazele sunt aproape aforistice, 
pătrunzătoare, bine dozate, calculate, 
cu ritm şi, deseori, cu rimă. Surprizele 
sunt mari şi plăcute la fiecare pas: 
tragedia fuzionează cu comicul, pe 
alocuri cu burlescul, religia practicată 
cu păgânismul, moartea cu viața, filo
sofia cu absurdul, monologul cu dia
logul.

Revenind la manifestările scri
su lui, constatăm că, în Dojana, textul 
care deschide volumul, scriitorul ni 
se înfăţişează ca un ins „cu instinct 
de fantomă“, cu simțuri dereglate, pe 
care, scrie ironic, preferă să le re dea 
în tocmai. AvvaNoah, călăuza, du blul 
naratorial, este, spre deosebire de ghi
dul străin, pakistanez, din urmă toa
rea proză, singurul care nuşi în toar
ce fața de la propriile credințe. Tot 
acum, aflăm, deşi ideea fusese ex  pusă 
şi în volumele anterioare, că pentru 
Măniuțiu scrisul este o febră. Du re
rea, delirul bolii, transferat în scris, 
provoacă o dedublare, o materi alizare 
fantomatică a scrisului în obiect, dar 
şi un fel de viziune a lui, înainte chiar 
de a fi pe deplin conceput. Actul scrip
tural, spune Măniuțiu în Sub cascadă, 
se împlineşte în singurătate, întro 
insolită, anormală muțenie şi în lumini 
care dezintegrează realul.
 Prozele toate alcătuiesc un 
fel de caleidoscop – cu imagini care 
se lun  gesc şi se fluidizează sau se 
mic  şo  rează şi se ascund –, un joc al 
apa ri  ții  lor şi al disparițiilor simultane, 
cu ipostaze ale personajelor care au 
ceva din du mécanique plaqué sur 
du vivant. Este vorba, însă, despre 
un comic (dacă nar fi chiar tragic) 
tem   perat prin dezvăluirea, numirea 
sa. Prezentarea subiectului cărții, „un 
gogoloi din care picură apă“, ocu   pă 
un loc însemnat în economia tex   tului, 
autorul având deosebita ca pa citate 
de aşi autoevalua scrisul. Car tea 
este, scrie Măniuțiu în Despre anu
mi te nişe, o sursă de vi ta litate întrun 
univers fantomatic, adre sată unui pu
blic restrâns, select, care are ceva din 
structura autorului, care ştie să tră
iască, la rândul lui, orice „rest infim 
de viață netrăită“.

Fantome în Las Vegas, un 
ma nual de supraviețuire în „bâlciul 
deşertăciunilor“, un exercițiu plăcut 
şi solicitant al minții şi al imaginației, 
este un volum care te ia prin sur prin
dere şi pe carel recomand mai ales 
celor care vor să se redescopere muş
când „din ei înşişi“ ca „din fructul 
oprit“. n
                    Mihai Măniuțiu, 
                    Fantome în Las Vegas, 

Editura Tracus Arte, 2018

redescoperirea 
                     scriitorului
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Orizont, nr. 7/2018
Cornel Ungureanu deschide acest număr excepţional al 

revistei bănăţene cu materialul documentar Dan Cristea, după 
50 de ani. Traiectul profesional al lui Dan Cristea este urmărit de 
la apariţia volumului Un an de poezie (1974) şi până astăzi, când 
„bine aşezat în fotoliul seniorial al literaturii (...) atrage atenţia 
asupra unei istorii a scrisului românesc. Pe cale de a se încheia?“ 
Nu putem decât să admirăm stilul lui Cornel Ungureanu care 
înţelege săşi încheie materialul caracterizat de acribie cu un 
portret al seniorului de la Snagov – Critic şi Om, genul de perso
nalitate definită în lumea anglosaxonă prin sintagma larger 
than life – din care nu lipsesc decât cockerul spaniel Trixie, 
foto liul ocupat cu orice prilej de pisică şi nuferii de pe luciul 
la cului aflat la o azvârlitură de băţ. Drojdia fantastă a vieţii – 
Sorin Lavric este intervievat de Cristian Pătrăşconiu, iar cel mai 
recent volum al său – Glasuri din bolgie – este analizat de Vasile 
Popovici. Cronica literară a Cristinei Chevereşan are ca subiect 
un roman al lui Cătălin Dorian Florescu, Bărbatul care aduce 
fericirea, a cărui traducere din limba germană în lim ba română 
a apărut în primăvara aceasta. Iar cronica semnată de Mircea 
Mihăieş analizează recenta carte de poezie scrisă de Gabriel 
Chifu, Elegia timpului (Editura Şcoala Ardeleană, 2018), care, 
după cum subliniază cronicarul, „e şi răspunsul dat de autor situ
a ţiei intolerabile la care este supus de câţiva ani. Nu e însă un 
discurs explicit polemic, ci un exerciţiu de asumare stoică a unei 
drame. Titlul volumului trimite făţiş la ideea de temporalitate, 
de durată lungă a istoriei ca singură replică posibilă în faţa ni
mic niciilor vieţii. Atemporalitatea asumată, interioritatea ca 
u ni     că dimensiune existenţială sunt marile pariuri pe care şi le 
pu  ne acum poetul“. LucianVasile Szabo, Marele Război şi răz
bo iul din presă. În rubrica Duplex, Cristina Chevereşan şi Adi
na Baya pun faţă în faţă volumul de proză Din inima Africii al 
scri itoarei daneze Karen Blixen, cunoscută şi sub pseudonimul 
Isak Dinesen, şi ecranizarea lui, sub titlul Out of Africa (1985), 
în regia lui Sydney Pollack, avândui ca protagonişti pe Robert 
Red ford şi Meryl Streep. Din punctul nostru de vedere subiectul 
ar merita reluat şi dezvoltat, una din direcţiile demne de luat în 
seamă fiind lectura în paralel atât a volumelor African hunter şi 
The Africa letters ale baronului Bror von BlixenFinecke (soţul 
scriitoarei, personaj secundar al filmului, interpretat magistral de 
actorul Klaus Maria Brandauer), cât şi a biografiilor celor două 
personaje masculine: Too close to the sun: The life and time of 
De nys FinchHatton de Sara Wheeler şi The man whom women 
loved: The life of Bror Blixen de Ulf Aschan.

Darts / reviste 

Festivalul
internaţional 
gellu Naum

ediţia a 3a, 
Bucureşti/Comana,  3  4 august 2018

Vineri, 3 august, şi sâmbătă, 4 
au  gust a.c., în Grădina Muzeului Naţi
o nal al Literaturii Române, respectiv la 
Casa Naum din comuna giurgiuveană 
Comana, sau desfăşurat întâlnirile celei 
dea 3a ediţii a Festivalului interna
ţi onal Gellu Naum. Au fost invitaţi să 
susţină lecturi publice de poezie po eţi din 
străinătate şi din România: Zéno Bi a nu, 
Ernest Wichner, Sebastian Reich mann, 
Aksinia Miha y   lo va, Teresa Wen   nberg, 
Andrew Da   vid  sonNovosivsche, Carlos 
A. Aguilera, Ruxandra Ce serea nu, Dinu 
Flămând, Ma ria na Codruţ, Dumitru Cru
du, Dan Stanciu, Daniel Piş cu, Corina 
Oproae, Mihók Tamás, Vlad Moldovan, 
Vasile Gribincea, Alex Cos mescu, Radu 
Niţescu, Cosmina Moro şan, Diana Barbu.

La deschiderea evenimentului, 
du  pă cuvântul directorului MNLR, Ioan 
Cristescu, a urmat directoarea Rom  fi la 
teliei (instituţie parteneră a festivalului), 
care a pre  zentat emisiunea filatelică 
Scri i tori avangardişti români – Ur muz, 
Geo Bogza, Gellu Na um – pusă în cir
cu laţie pe 27 iulie 2018; emisiunea este 
compusă din trei timbre cu valori no
minale de 2, 3 şi 19 lei, completate de 
plicul prima zi, ca forme de machetare 
fi ind folosite coala de 32 de timbre şi 
mi nicoala de cinci timbre plus o vinietă. 

Totodată, Fundaţia Gellu Naum 
a deschis o microexpoziţie temporară 
de  dicată poetului la demisolul clă dirii, 
în continuarea secvenţei din ex po ziţia 
per  manentă a Muzeului. 

Moderatorii lecturilor publice au 
fost scriitorii Simona Popescu şi Sebas
tian Reichmann. 

Ambele zile sau încheiat seara 
în Gră  dina MNLR,prin spectacole re ali
za  te după scrierile lui Gellu Naum: con
certul Cel mai mare Gulliver, cu Ada 
Milea, Bobo Burlăcianu, Anca Ha nu şi, 
respectiv, un spectacol lectură, o adap 
tare după Insula şi Ceasornicăria Taus, 
în regia Marianei Cămărăşan. n

bil)

Mişcarea literară, nr. 1/2018 
Un număr foarte bun dedicat în mare măsură Irinei Petraş 

care ne priveşte de pe copertă. Despre domnia sa scriu: Mircea 
Popa, Constantina Raveca Buleu, Vistian Goia, Icu Crăciun, 
Irina Maeruţ, Adrian Ţion, Andrei Moldovan, Andreea Zavicsa, 
Mirabela David, Victor Ştir, Menuţ Maximinian, Iacob Naroş, 
Cornel Cotuţiu, iar Olimpiu Nuşfelean o intervievează. Icu 
Crăciun cu trei proze scurte, de calitate, din volumul în pregătire 
Nepotul din Italia. Neau atras atenţia cronicile Jocurile me
moriei, în care Anastasia Dumitru disecă cele trei jurnale scri
se de Matei Călinescu, publicate la editura Humanitas, şi, res
pectiv, Lupta mea. Cartea a patra: Dansând în întuneric, încă 
un roman de Karl Ove Knausgård de Virgil Raţiu. Sub titlul 
Poeţi români în spaţiul iberic sunt reunite poeziile lui Eugen 
Barz, Gabi Nan, Nuţa Crăciun, Dragoş Cosmin Popa, Mi oara 
Râşnoveanu, Cezar C. Viziniuck, Marius Gîrniţă. Sem nează 
pagini interesante (selectiv): Constantin Cubleşan, Gheor ghe 
Glodeanu, Alexandru Jurcan, Adrian Lesenciuc, Petre Tănă
soaica. n
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 Portretele multor celebrități literare, muzicale și artis
tice – Ungaretti, Chirico, Von Karajan, Enescu, Brâncuși ș.a.m.d. 
– vor constitui ciclic poate cea mai spirituală și deco mpensată 
parte a operei. 

  Ceea ce particularizează desenul lui Eugen Drăguțescu 
este capacitatea dea explora realul, fără al limita doar la valorile 
lui funcționale. Prin ablațiuni sau inserții ale imaginarului, prin 
fugi și schimbări de ritm, prin scriituri volante, în fine, prin 
revărsarea unei muzicalități organice vii, stilistica barocă tutelară 
în mare parte a activității sa grefat pe circuitele formelor, trans
mițând energii dintre cele mai pure. El a deschis astfel privi
torului un cont vizual, provocândul cu grație la participare emo
țională. 

 Fie că este legat temperamental și structural de literatură, 
ilustrândo, fie că are spontaneitatea unor notații zilnice, prin 
aspirarea neobosită de spații, mișcare și chipuri, universul lui 
Eugen Drăguțescu iradiază un suflu epic de neconfundat.

 Între ceea ce vede și simte artistul și iminența gestului 
narativ, aproape că nu există niciun popas mental, atât de firești 
par sintagmele care susțin neodihna mâinii. Frazând cu superbă 
lejeritate, desenul artistului nu vorbește numai despre sinele 
absorbit de real, ci și despre anii de studiu asiduu din România și 
Italia, în care natura sa a armonizat până la definirea aristocratică 
iluzia care este imaginea, cu impresiile pe care ea le descarcă 
intens, evadând din crusta desenului. 

 „Pretutindeni, în afara artei, domnește întunericul“, 
spu ne Johan Huizinga. În arta lui Eugen Drăguțescu ,,domnește“ 
lu mina, ca dat și dar al limbajului, dovadă stând miile și miile de 
schițe și desene pe care privirea avidă lea eliberat dăruitor. Ele 
călăuzesc privitorul spre o lume care na copiat servil natura, ci 
a descriso, comunicândune espritul ei.

 Eugen Drăguțescu a fost răsplătit dea lungul vieții cu 
premii dintre cele semnificative. Primul dintre ele a fost Premiul 
Simu, București, 1940, urmat de cel acordat în 1953 ca urmare 
a participării la Expoziția Internațională de Artă de la Messina. 
Ulterior, iau fost decernate Premiul Fundației Ford și Premiul 
Bie nalei din Veneția în 1956.

 Polifonie emoționantă, retrospectiva de la MNLR, 
care continuă seria unor expoziții retrospective din România, 
din Italia și din Chile, este o secvență de documentare utilă din 
opera unui artist universal. Peisaje, portrete, nuduri, compoziții, 
ilustrație de carte, ferite din fericire de șocul unei pierderi 
definitive, constituie subiectul acestei scurte opriri asupra unui 
remarcabil desenator. n

care lau marcat moral și spiritual dea lungul anilor, Eugen Drăguțescu portretizândul pe poet 
în memorabile desene. Assisi va fi spațiul care, timp de aproape un deceniu (19501959), va 
deveni un fel de combustie a creației, artistul lucrând cu febrilitate, familiarizânduse cu locurile 
monahale amprentate de sfințenie, atent la vibrația vieții și la fiecare colț de natură, surprinzând 
călugări și oameni obișnuiți și realizând astfel un fabulos jurnal vizual, în care figura Sfântului 
Francisc va fi prezentă ca un duh veghetor al locurilor. Un album cu desene din perioada Assisi 
va apărea de altfel peste ani la o cunoscută editură italiană. Assisi va fi spațiul pe carel va purta 
cu sine până la sfârșitul vieții, ca pe o mântuitoare regăsire de sine, ca pe o certificare spirituală. 

 Expozițiile deschise de Eugen Drăguțescu vor fi numeroase atât în Italia, cât și în 
afara ei, critici de artă prestigioși comentândui la superlativ desenele. Formele și liniile dictate 
parcă de forțe subtile, ardența realului înfiorat de mișcare, pasiunea cu care îl comunică au fost 
de fiecare dată evidențiate. Regăsim în serii întregi de desene o umanitate vie, cu personaje 
anonime și celebre, scene de familie cu copii surprinși în cele mai naturale momente, schițe în 
graba creionului și a peniței, debordând de o gestică muzicală a liniilor, peisaje care par a trăi 
întrun freamăt fragil și de neoprit la granița dintre schiță și decor scenografic.

 Ca mare iubitor și cunoscător de muzică simfonică, așterne pe hârtie secvențe orchestrale 
și gestica expresivă a unor celebri dirijori. Va desena fără ași impune limite productive și nu va 
înceta să schițeze, să observe, să dea viață, să se bucure și să dăruiască din vocația sa acele mo
mente devenite excizii vizuale, cu un figurativ grațios pe care mâna îl stăpânește fără al tiraniza 
cu sublinieri și tăieturi indecise. 

„Forme“ ale privirii

i o L A n D A 
M A L A M e n 

 Exilat pentru un timp întrun spațiu care îl înstrăina cumva de dialogul 
efervescent și rezonant cu publicul, Muzeul Național al Literaturii Române șia recăpătat 
dignitatea locativă, oferind, ca în vremurile firești, lansări de carte, rememorări literare 
și expoziții de artă. Pe 12 iulie a.c. a avut loc întruna din galeriile muzeului vernisajul 
retrospectivei expoziționale Forme de existență: desenul și scrisoarea (curator, Ruxandra 
Dreptu), avândul ca autor pe Eugen Drăguțescu, unul dintre marii desenatori europeni ai 
secolului trecut. 

 Născut în 1914 la Iași, Eugen Drăguțescu (m. 1993, Roma) va absolvi Academia 
de Arte Frumoase din București, după care, în 1938, va obține bursa de studii Premiul 
Romei. Între 1940 şi 1943, îl găsim desăvârșinduși studiile la Accademia di Romania 
din Roma. În deceniul cinci al secolului trecut, artistul se va stabili definitiv în Italia.

 Din fericire, legătura cu țara na fost niciodată întreruptă, Eugen Drăguțescu 
găsind mai ales în sora sa rămasă în țară un corespondent sufletesc fidel pentru opor
tunitatea confesiunilor, acestea închegând pe lângă bogăția preocupărilor și un por tret 
autentic, neconvențional al artistului. În ele se găsesc îngrijorări de natură soci ală, date 
despre peregrinări, despre viața de familie alături de soție și cei trei copii, por tretizări, 
frământări, nesiguranțe, multe exemplificări vizavi de creația sa ș.a.m.d. 

 Acestă corespondență, ca și suma de desene însoțitoare (tuș, acuarele, peniță, 
creion) păstrate de soră, cu sentimentul unui bun familial, a fost moștenită de Dimitrie 
Țopa (fratele scriitorului Tudor Țopa), prezent la vernisaj, care, cu discernământ exem
plar, a donato la rândui Muzeului Literaturii Române. De menționat că legăturile lui 
Eugen Drăguțescu cu literatura au fost extrem de stabile prin ilustrarea câtorva zeci de 
cărți, atât înainte de plecarea din țară, cât și după stabilirea în Italia. Un moment de 
intensă creație în aceste selecții literare este ilustrarea operelor complete Shakespeare la 
o editură faimoasă din Amsterdam. Prietenia cu Ungaretti va fi și ea unul din momentele 


