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Concursul îşi propune să descopere şi să

promoveze noi talente poetice şi critice şi se

adresează, astfel, poeţilor şi criticilor literari

care nu au debutat în volum şi care nu au de-

păşit vârsta de 40 de ani.

Concursul are trei secţiuni:

POEZIE:

1. Carte publicată – debut editorial. Se

vor trimite 2 (două) exemplare din cartea de

poezie apărută în intervalul 10 mai 2015 – 5

mai 2016. Vor fi acordate 2 premii: a) „Ho-

raţiu Ioan Laşcu” al Filialei Iaşi a U.S.R. şi

b) al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova.

2. Poezie în manuscris (nepublicată).

Se va trimite un print (acelaşi volum şi pe un

CD – un singur exemplar!) în 3 exemplare,

care va cuprinde cel mult 40 de poezii sem-

nate cu un moto. Acelaşi moto va figura şi pe

un plic închis în care vor fi introduse datele

concurentului: nume, prenume, anul naşterii,

adresa poştală, e-mail, telefon. Se vor acorda

şase premii care vor consta în publicarea a

câte unui volum de poezie de către editurile

menţionate. Juriul are latitudinea, în funcţie

de valoarea manuscriselor selectate, să pro -

pună spre publicare şi alte manuscrise, în

funcţie de disponibilitatea editurilor prezente

în juriu (Paralela 45, Juni mea, Charmides,

Eikon, Vinea şi Princeps Edit).

Manuscrisele care nu vor primi premiul

unei edituri vor intra în concurs pentru pre-

miile revistelor implicate în jurizare, reviste

care vor publica grupaje de poezii ale poe -

ţilor premiaţi. Un manuscris, cel mai bun,

poate primi premiul unei edituri şi al tuturor

celorlalte reviste implicate în concurs. Toţi

poeţii selectaţi pentru premii vor apărea

într-o antologie editată de instituţia organi-

zatoare.

3. Interpretare critică a operei emi -

nes ciene. Se va trimite un eseu de cel mult

15 pagini în 3 exemplare (în copie şi pe un

CD), semnat cu un moto. Acelaşi moto va fi

scris pe un plic închis, în care vor fi incluse

datele concurentului: nume, prenume, anul

naşterii, adresa poştală, e-mail, telefon. Se

vor acorda premii ale unor reviste literare

implicate în organizare. Eseurile premiate

vor fi publicate în revistele care acordă pre-

miile şi în antologia editată de instituţia or-

ganizatoare.
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Revistă de cultură a Uniunii Scriitorilor din România
Editor: Asociaţia LUCEAFĂRUL DE DIMINEAŢĂ

Luni, 21 martie 2016, a avut loc şedinţa

Consiliului Uniunii Scriitorilor din România.

În cadrul şedinţei, s-au discutat aspecte cu -

rente din activitatea U.S.R., pe ordinea de zi

regăsindu-se Raportul Preşedintelui U.S.R.,

situaţia încasării cotizaţiilor pe anul 2015,

votarea execuţiei bugetare la 31 decembrie

2015 şi a Raportului Comisiei de Cenzori

privind anul financiar 2015.

Un capitol special l-a reprezentat încăl-

carea de către un număr de membri ai U.S.R.

a Art. 16 din Statutul U.S.R. (extras: „AG
poate fi convocată în sesiune extraordinară
de câte ori este nevoie, la solicitarea Preşe -
dintelui, a Consiliului U.S.R. sau a unei treimi
din numărul membrilor U.S.R.“), prin convo-

carea nestatutară a unei Adunări Generale Ex-

traordinare nestatutare şi organizarea acesteia

la data de 19 martie 2016, când s-au votat nes-

tatutar noi organe de conducere. Prin comu-

nicatele remise presei, s-a folosit abuziv şi

nelegal sigla U.S.R., uzurpându-se calităţile

oficiale ale persoanelor alese legal şi statutar

în funcţiile de conducere.

După prezentarea Raportului Comisiei de

Monitorizare, Suspendare şi Excludere, dez-

bateri şi vot, Consiliul U.S.R. a hotărât ex-

cluderea din Uniunea Scriitorilor din România

a următorilor membri: Ioana Crăciunescu,

Dan Iancu, Florin Iaru, Cosmin Perţa, Valeriu

Mircea Popa, Cristian Tiberiu Popescu, Octa-

vian Soviany, Adrian Suciu, Cristian Teodo -

rescu, Paul Vinicius, Daniel Vorona.

Concursul „Porni Luceaf[rul...” -  Boto§ani, 2016
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

Botoşani, cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani, în colaborare cu editurile Para-

lela 45, Junimea, Timpul, Charmides, Eikon, Vinea, Princeps Edit, precum şi cu re-

vistele de cultură Convorbiri literare, Poezia, Scriptor, Feed back, Viaţa Româ- 
nească, Familia, Vatra, Euphorion, Steaua, Hyperion, Conta, Poesis, Luceafărul de
dimineaţă, Porto-franco, Ateneu, Argeş, Bucovina Literară, Filiala Iaşi a Uniunii

Scriitorilor din România, Uniunea Scriitorilor din R. Moldova şi ARPE, organizează,

în perioada 13-15 iunie 2016, Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a

Operei Eminesciene „Porni Luceafărul...”, ediţia a XXXIV-a.

Festivitatea de premiere va avea loc la Ipoteşti şi Botoşani în ziua de 14 iunie 2015. Or-

ganizatorii asigură concurenţilor cheltuieli de masă şi cazare. Lucrările vor fi trimise, până

la data de 10 mai 2016, pe adresa: CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA

ŞI PROMOVAREA CULTURII  TRADIŢIONALE BOTOŞANI, Str. Unirii nr. 10,

Botoşani. Relaţii la tel.: 0231.536.322 sau e-mail: centrul_creatiei_botosani@yahoo.com.

P.S.: Se primesc grupaje de până la 15 pagini şi pe e-mail!

COMUNICAT

S

-a stins din viaţă

Solomon Marcus,

una dintre cele mai

complexe şi polivalente per-

sonalităţi din spaţiul nostru in-

telectual. Analiza matematică

şi poetica matematică, semio ti -

ca, reflecţia critică şi discursul

memorialistic centrat pe figu -

rile exemplare şi problemele

fundamentale socio-culturale

au avut în Solomon Marcus un

reprezentant de vârf, omologat

deopotrivă pe piaţa de idei au-

tohtonă şi pe cea globală. Per-

formanţele sale au fost trans- 

disciplinare şi transnaţionale.

Născut la 1 martie 1925,

Solomon Marcus a fost fiul

Simei şi al lui Alter Marcus. A

absolvit Liceul „George Ba-

covia“ în 1944. Între 1945 şi

1949 a urmat cursurile Fac-

ultăţii de Matematică, la Uni-

versitatea din Bucureşti, pe

care a absolvit-o în 1949 cu

Diplomă de Merit.

A fost numit asistent uni-

versitar în 1950. A obţinut ti-

tlul de Doctor în Matematică

în 1956, cu o teză despre Func-

ţiile monotone cu două va -

riabile. În 2001 a devenit mem-

bru titular al Academiei Ro -

mâne.

Printre cărţile sale, multe

traduse, se numără: Analiza

matematică (1962-1981, 1966-

1980), Lingvistica matema -

tică. Modele matematice în

lingvistică (1963), Gramatici

şi automate finite (1964; Pre-

miul Academiei Române), Al-

gebric Linguistics. Analytical

Models (1967), Introduction

mathématique à la linguis-

tique structurale (1967; Pre-

miul Academiei Române), Po-

etica matematică (1970),

Se miotica folclorului (1975),

Timpul (1985), Controverse

în ştiinţă şi inginerie (1990),

Întâlnirea extremelor (2005),

Paradigme universale (2005-

2007), Words and languages

everywhere (2007), Educaţia

în spectacol (2010). Editura

Spandugino i-a dedicat o

colecţie de autor.

Prin dispariţia lui Solomon

Marcus, Uniunea Scriitorilor

din România şi întreaga comu-

nitate intelectuală suferă o grea

pierdere.IN
 M

EM
OR

IA
M

 

Juriul Premiului 

Scrii torul anului 

(în componenţă: Mihai

Zamfir – preşedinte,

Adriana Babeţi, Dan

Cristea, Daniel Cris tea-

Enache, Ioan Hol ban,

Eugen Negrici, Irina 

Petraş, Alex Ştefănescu,

Răzvan Voncu) a decis

să îl desemneze drept

Scriitorul lunii februarie pe criticul Gabriel

Dimisianu. Argumentele desemnării sale sunt 

excelenţa unei opere critice desfăşurate de-a 

lungul a cinci decenii şi jumătate şi împlinirea 

frumoasei vârste de 80 de ani.

PROZA 21 la prima apari\ie
A apărut primul număr al revistei PROZA 21, revistă literară şi de

arte vizuale. Formatul de tip carte este editat într-o ţinută grafică de

excepţie (fotografii de Manfred Szilagy). Directorul revistei este

prozatorul Aurel Maria Baros, iar redactori asociaţi Marius Miheţ şi

Emil Lungeanu. Semnează autori de excepţie ale prozei contempo-

rane din Bucureşti, de la Alexandru Eco voiu, C. Arcu şi Ioan Groşan

la Ion Lazu, N. Stan, Ştefan Dimitriu şi Răzvan Petrescu, din afara

Capitalei Dora Pavel, Radu Ţuculescu, Liviu Lungu, din „Spaţiul

Global” (diaspora): Anamaria Beligan şi Constantin Stoiciu şi Ucraina

(Volodymyr Danylenko). În engleză poate fi citit Varujan Vosganian,

în franceză Marius Daniel Popescu. Nu lipseşte nici proza directoru-

lui revistei, nici o autoplastie a lui „Gelu Iova” precum nici recenzii

de Marius Mihaţ şi Andreea Răsuceanu. Un debut în proză, cel al po-

etei Marina Popescu se arată promiţător. Robert Ianovici Pânzaru ne

ţine la curent cu cotele favoriţilor la Premiul Nobel. PROZA 21 este

o revistă de ţinută, de citit integral, cool şi elitistă. Urăm succes

colegilor noştri. (LDD)

GABRIEL DIMISIANU
– Scriitorul lunii februarie -

Solomon 
MARCUS
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Cronic[ literar[

Dan Cristea

Cronicar de întâmpinare

���

R

espingând emfaza ori exprimarea

prea elaborată, Robert Şerban

(debut în 1994) şi-a asumat, în

schimb, rolul de poet care exploatează şi

analizează faptele mărunte. Noua sa carte de

versuri aduce încă o confirmare în această

privinţă. E de ajuns astfel să deschidem v  olu-

mul pentru a observa, de la primul poem, că

poetul se arată preocupat, nu fără să facă

puţin şi cu ochiul către audienţă, de mă -

runţişurile vieţii, de lucrurile de zi cu

zi care ne traversează, de fapt, exis-

tenţa, solicitân du-ne mai mult decât am

putea bănui la prima vedere: „mi-ar
plăcea să ştiu unde-i pus radarul/ dacă
e închis sau nu la pâine/ dacă vor ieşi
toate petele de pe haina dusă la curăţă-
torie/ dacă va fi o iarnă mai lejeră ca
iarna trecută/ mi-ar plăcea să ştiu unde
naiba am pus cheile/ paşaportul/ să ştiu
dacă mai sunt locuri la vagonul de dor-
mit spre Iaşi/ fără să caut prin mersul
trenu rilor/ fără să merg la gară/ dacă
mai rezistă boilerul la baie şi cât/
mărunţişuri din astea/ care încet încet
devin coşmaruri” (Cum stau lucrurile).

La fel, poetul ne spune, nu după

multe pagini, că preferă „cuvintele mici”,

fugind de cuvintele mari, în felul în care

„fuge sufletul dintr-un hamster/ scăpat
printre picioarele patului/ în care un
prunc s-a trezit brusc/ înfometat”. Nu aş

susţine că analogia cu „sufletul din ham-

ster”, pentru a reda retractilitatea faţă de

limbajul emfatic, este dintre cele mai feri -

cite cu putinţă, dar ceea ce e de remarcat

aici e recursul referenţial la ceva ţinând tot

de sfera universului mic, cu sugestia, în

plus, a comportamentului instinctual pe care

îl au atât vieţuitoarea, cât şi copilul.

Am putea continua exemplele, în acest

sens, al exploatării măruntului, notând faptul

că Robert Şerban face într-un scurt poem, de

numai şapte versuri, o „mică obervaţie”,

luată din lumea copiilor, sau că un alt poem,

mai reuşit decât precedentul, se intitulează

Mica satisfacţie. Neaventurându-se în teri-

torii pe care nu le cunoaşte bine ( poetul se

şi consideră, de altfel, un „aventurier mân-

tuit”), Robert Şerban se mulţumeşte să ne

comunice, într-un limbaj simplu, mizând pe

oralitate, amintiri din copilărie, câte ceva din

poveştile de război ale bunicului, anecdote

şi banalităţi din spaţiul înconjurător şi, mai

ales, întâmplări şi trăiri inspirate de proprii

săi copii. Să semnalăm astfel tandreţea din

aceste versuri: „Crina adună castane în mij-
locul curţii/ şi e fericită că există un pom/
care face ouă maro// mă bate gândul/ să îi
spun adevărul/ dar le-a aşezat deja în cui -
bare/ şi aşteaptă să vină păsările/ ca să
scoată pui” (Pomul din mijlocul curţii). 

Faptele şi lucrurile mărunte îi servesc lui

Robert Şerban şi la compunea unor mici

parabole, căci din analiza lor se pot extrage

„tâlcuri” sau reflecţii sapienţiale. Despre

ceea ce este cu adevărat important (focul din

sobă şi nu casa în sine) ne vorbeşte, de pildă,

poemul O vedere de sus. Iată finalul aces-

tuia: „casa nu ţi se vede/ e ascunsă de altele
mai înalte/ mai solide/ pline de viaţă/ însă
focul uitat aprins în sobă/ îţi face semne/
printre acoperişuri/ iar tu-l recunoşti şi zâm-
beşti puţin// vezi nu eşti chiar aşa de singur/
cum ţi se pare”. Poeme chiar mai apăsat

gnomice sunt Dragostea, cuţitul şi pâinea,

Oglinda şi Cioburi. În ultimul, analogia

dintre bucăţile de sticlă spartă şi prieteni e

surprinzătoare, presupunând ceva ingenio -

zitate: „ai spart vreodată o sticlă?/ ai adunat
cioburile?/ te-ai tăiat la degete?// vezi/ prie-
tenii sunt precum cioburile:/ deşi curge
sânge/ continui să le strângi”. 

Tema morţii a fost prezentă şi până acum

în versurile lui Robert Şerban. O regăsim şi

în acest volum, abordată cu discreţia de ton

caracteristică autorului, în cel mai izbutit

poem al culegerii, Corn de melc în melc:

„uneori/ lumina se stinge singură/ brusc/
bezna vine atunci pale pale/ ca zăpada// la
început e puţin cald/ apoi începi să te
strângi în tine/ ca un corn de melc în melc//
se face tot mai frig/ iar deodată auzi paşi/
ce se apropie prin omăt// e adevărat:/ moar -
tea te găseşte mult mai uşor pe întuneric”. 

Pentru experienţa şi posibilităţile lui

Robert Şerban, volumul acesta rămâne to-

tuşi cam subţirel, la propriu şi la figurat.

***

Î

n volumul de versuri cu titlu sartrian

(No exit), publicat în 2015, Ofelia

Prodan (debut în 2007) se apleca,

de predilecţie, asupra unei lumi desfigu-

rate, o lume fie apatică, adormită de „con-

sumism”, fie aflată într-o stare de agitaţie

haotică, nu lipsită de accese de violenţă.

Reacţiile autoarei erau pe potrivă, dez -

văluind „gânduri anarhiste”, „urlete inte-

rioare”, chiar ură nedisimulată. Într-un

cu  vânt, o viziune sumbră, lumea lui „homo

homini lupus”. Contrazicându-şi într-un fel

titlul cărţii, poeta sugera totuşi câteva soluţii:

singurătatea, natura, muntele.

O situaţie mai deosebită o deţine noua

culegere, conţinând o experienţă irepetabilă,

ieşită din comun, pe care poeta însăşi simte

nevoia s-o explice, oferind cititorului câteva

lămuriri pe una dintre clapetele volumului:

„Am vrut şi n-am vrut să scriu Şarpele din
inima mea. Fiecare poem a fost ca o incizie
în craniu, dezvelind o parte bolnavă din
creier. Nebunia îmi dădea lacomă târcoale
în fiecare noapte şi, terifiată, spuneam Stop.
Şi totuşi, continuam, cu o luciditate sinuci-
gaşă, a doua zi, sfidând orice. Trebuie scrisă
cartea aceasta, îmi şoptea perfid vocea in-

terioară. Am scris-o şi în final am zis:
Şarpele din inima mea îmi codifică o parte
din viaţă şi e bine aşa”.

Ceea ce rezultă din această confruntare

între „nebunie” şi o „luciditate sinucigaşă”,

care îşi propune să exprime, într-un limbaj

propriu („codificat”), o porţiune din viaţa

personală, ar fi, în primul rând, una dintre

cele mai întunecate şi mai dramatice cărţi de

poezie din peisajul actual, carte care îl pune

realmente în dificultate şi pe cititor şi pe

critic. Se ivesc astfel unele întrebări. Cum

poate, de pildă, poezia care e artă, şi nu psi-

hologie, psihanaliză şi cu atât mai puţin ana -

tomie, să trateze despre lucruri greu de pus

în cuvintele ei? Cum putem face dife renţa

între sinceritate şi autenticitate, pe de o

parte, şi exhibiţionism, pe de altă parte?

Cum ar putea rezista lecturii o întreagă carte

de poeme care se bazează doar pe apro xi-

mările „vocii interioare” ori pe dezvăluirea

vieţii intime duse aproape până la extrem? 

Pornind de la ultima întrebare, putem

spune că poemele Ofeliei Prodan nu rezistă

decât parţial examenului estetic, ele zbă -

tându-se între poezie şi antipoezie ori non-

poezie. Fireşte, putem recunoaşte versu- 

rilor calităţi dramatice, calităţi legate de în-

drăzneală şi de forţa de a frapa, de ecorşeul

psihic, de autoflagere, de fascinaţia au-

todistructivă. Un exemplu posibil ar fi de

găsit în versurile Angelei Marinescu, cu

atracţia lor specială spre morbid şi furie ex-

hibiţionistă. Nu mai puţin, poemele Ofeliei

Prodan vorbesc despre coşmaruri şi haluci-

naţii, despre boală şi suferinţe ale cărnii, de-

spre paranoia şi chinuri ale minţii. 

Mai concret, poeta scrie astfel despre

„răul şi hidoşenia în carne şi oase”, despre

pierderea lucidităţii („Trăiesc intens fiecare

moment cu senzaţia/ că din clipă în clipă îmi

pot pierde dramul de luciditate”), despre

coşmarul cu sine însăşi în care se vede ca „o

biată nebună gheboşată cu un rânjet schi-

monosit”, despre „războiul dintre mine şi

mine”, despre teama de propria minte („E ca
un lup flămând cu botniţă adulmecând şi
cea mai mică urmă de slăbiciune”).

Numeroase versuri sfâşie poemele ca

nişte strigăte izolate, venite din întuneric, dar

nu înseamnă totodată că avem şi poezie.

Sunt doar câteva declaraţii care frapează,

care dau de gândit: „Eu nu trăiesc, eu îmi
imaginez viaţa ca pe un film”; „Sufletul meu
jupuit de viu bântuie prin lumea indife -
rentă”; „Sunt un biet trup care asistă la de-
clinul/ propriei minţi”; „Celulele corpului
meu/ se desfac precum nişte legături de
cârpe”; „Chipul meu, o cicatrice adâncă/
prin care oricine putea privi în visul meu”;

„Trecutul devine coşmarul/ ascuns strategic
în magma subconştientului”; „Văd şi aud lu-
cruri/ care nu există pentru ceilalţi”; „Mă
pierd şi mă regăsesc/ mai anarhică şi mai
răzvrătită ca oricând”. 

Aşadar, multe versuri sugestive, tulbură-

toare, percutante, chiar memorabile, dar, în

schimb, puţine poeme izbutite de la cap la

coadă, poeme care ar merita să fie citate în

întregime. O explicaţie s-ar găsi în faptul că

exprimarea exclusivă a vieţii personale, a

detaliilor obscure ale acesteia nu poate duce

decât la o comunicare restrânsă, la ceea ce

poeta însăşi numeşte „monotonia interi -

oară”. Încadrarea vieţii lăuntrice de un peisaj

transformă lucurile, poemul întreg căpătând

greutate evocativă. Iată un poem de acest fel,

care introduce şi descripţia: „Soarele negru
care bate ca ceasul condamnatului/ la moar -
te în pieptul meu. O floare/ de un roşu in-
cendiar îmi arde în ochi./ Vreau o linişte

su perbă, liniştea dinaintea dezastrului./
Cresc încet în mine ca un melc/ în
cochilia pietrificată. Toate piesele cad/
fulgerător şi haotic, un domino absurd
jucat de un orb.// Am intrat în moarte cu
groază,/ dar moartea era blândă ca o
bunică în negru/ care te serveşte cu
bezele./ Am intrat în lumină cu speranţa
celui/ care nu mai are nimic de pierdut şi
am pierdut chiar speranţa.// Lumea mă
înghite hulpavă./ Mă digeră şi-mi scuipă
oasele în groapa comună,/ Nu protestez:
acesta e locul meu” (Groapa comună).

Un exemplu şi mai bun de existenţă agre-

sată la scara umanului e oferit de scurta

descripţie din Bateria nouă, care cuprinde

lucruri, ambianţă, senzaţii, sentimente şi

nu doar excepţionalisme: „Singură, în gar-
soniera mea friguroasă,/ cu pereţii goi,
aştept miezul nopţii, când mă ghemuiesc/
sub pătura de lână, roasă de molii,/ îm-
bâcsită de praf, şi pornesc radioul mic cu
baterie”. Imaginea păturii vechi, pline de

praf convinge mai mult despre răul de

existenţă decât imaginea din, să spunem,

„Îmi las trupul pe masa de disecţie”.

Cât despre problema sincerităţii şi a ex-

hibiţionismului s-o lăsăm chiar pe poetă să

tragă concluziile. Prin versurile finale din

poemul Cine sunt eu?: „De la o vreme,
chinul zilei se repetă ca un ritual/ pe care îl
faci doar pentru că aşa trebuie. O femeie
bătrână cântă. Privesc în mine. Privesc prin
mine./ Nu văd decât o fiinţă caraghioasă/
care se tot bate cu pumnii în piept ca o go-
rilă şi atât”. Dar şi printr-o strofă din Un
hibrid cu două guri: „Îmi las capul pe
spate. Capul meu e un hibrid/ cu două guri:
o gură spune doar minciuni/ sfruntate, o altă
gură le argumentează impecabil./ Trişorul
amestecă imperturbabil cărţile”.

Când realizează această distanţă între eu
şi ceea ce comunică acesta, poezia Ofeliei

Prodan obţine rezultate dintre cele mai bune.



„Întrucât văd că nu reuşesc să închid
(într-o carte) nici unul dintre şantierele la
care lucrez de ani buni, m-am decis să adun
în volumul de faţă o parte din articolele,
eseurile, evocările şi interviurile publicate
mai demult. Răspund astfel şi unor injonc -
ţiuni amicale referitoare la numărul redus al
cărţilor mele.” Astfel îşi argumentează Mir-

cea Martin antologarea unor texte apărute în

reviste de-a lungul anilor, publicate în lucrări

cu caracter mai special ori pregătite în chip

de comunicări sau chiar scrise ca referate

pentru lucrări doctorale (aşadar, inedite). A

rezultat un volum consistent, compozit ca for-

mulă, cum se înţelege şi din enunţul de mai

sus, dar, în mod poate neaşteptat, unitar în

substanţă: Radicalitate şi nuanţă, Editura

Tracus Arte, 2015.

Dincolo de propunerile cu care ne-a

obişnuit o astfel de întreprindere, adică dis-

cutarea unor opere sau a unor scriitori, expri-

marea unor opinii, omogenitatea de adâncime

a cărţii conturează (probabil nu fără o anu-

mită intenţie a autorului, căruia o asemenea

portanţă autoreferenţială i se va fi revelat, e

de presupus, pe măsură ce antologia se con-

figura şi îşi dezvolta reţeaua de sensuri pro-

prie) şi un portret al criticului Mircea Martin.

„Scriem (şi) despre noi atunci când scriem
despre alţii”, spune, la un moment dat, într-un

text consacrat unui confrate. Nimic mai ade-

vărat; un critic şi un teoretician cu atâta ex-

perienţă şi cu atâta capacitate de a pătrunde

în intimitatea textelor („intim”, „intimitate”

sunt cuvinte care survin adesea în paginile

cărţii) cum este cel care semna o profesiune

de credinţă sui-generis de referinţă la vremea

ei şi mulţi ani mai apoi, Generaţie şi creaţie

(1969), ştie mai bine decât mulţi alţii cum trec

în scrisul nostru – oricât ar fi acesta de centrat

pe aspecte ştiinţifice, obiective – propriile tră-

sături de caracter, propriile pasiuni, idiosin-

crasii şi aşa mai departe; altfel spus, acele

lucruri care pot să ne definească. 

Radicalitate şi nuanţă. Mircea Martin

este, cu siguranţă, între noi, cei care ne ocu-

păm cu exerciţiul comentariului literar, unul

dintre cei mai avizaţi în această materie, cu

toate că a practicat doar ocazional cronica de

întâmpinare. Nu este de prisos să amintesc

aici faptul că e autorul unui volum intitulat

Singura critică. Eseu asupra deontologiei

criticii literare (1986, 2006), ideile profesate

acolo denotând o preocupare „cronică” pen-

tru modalităţile oneste, lipsite de artificiile

menite să-l pună în valoare pe recenzent, de

abordare a textului literar. Şi alţii ştiu că vor-

besc şi despre sine când se avântă în aria cri-

ticii literare, dar nu ezită să se folosească de

calea aceasta pentru a-şi promova imaginea.

Adept al ideilor şcolii geneveze de critică, cu

preocupările acesteia pentru problemele re-

laţiei cu opera literară, având la activ un sta-

giu petrecut în apropierea lui Marcel Ray- 

mond, fin, profund cunoscător al textelor di-

feritelor orientări ce au exercitat o influenţă

mai mare sau mai mică în analiza literaturii

în ultimele două secole, Mircea Martin nu s-a

dezminţit, în îndelungata sa carieră (adevărat,

marcată de titluri mai puţine, comparativ cu

alţi colegi de condei, dar nu sunt de uitat nici

numeroasele şi extrem de consistentele pre-

feţe, ample studii de teorie, estetică, sociolo-

gie, comparatism, cu care a însoţit o serie

importantă de lucrări publicate în Colecţia

„Studii” a Editurii Univers şi nu numai acolo,

de pildă, cartea lui Ferdinand Brunetière Evo-

luţia criticii de la Renaştere până în pre-

zent fiind tipărită la Editura Enciclopedică

Română în 1972), de un spirit i-aş zice euro-

pean al atitudinii critice. Până într-acolo,

încât, aşa cum declara într-un interviu, a evi-

tat să se angajeze într-o critică de susţinere a

tinerilor de la Cenaclul „Universitas”, pe care

l-a condus din 1983 până în 1989: „Relaţia
mea cu aceşti tineri scriitori a fost una apro-
piată, amicală. Am alcătuit la un moment dat
o familie spirituală, încât a mă erija apoi
într-un comentator «obiectiv», a emite nişte
judecăţi de valoare pentru nişte autori cu
care, evident, am intrat în relaţii de compli-
citate artistică mi s-a părut deplasat şi inac-
ceptabil. [...] După aceea totul risca să pară
sau să devină politică de grup, coterie lite-
rară sau chiar clientelism”. 

Şi radicalitatea opiniei, şi nuanţa judecăţii

fac sau ar trebui să facă parte din instrumen-

tarul dintotdeauna al criticului. Prima ţine de

capacitatea de a discerne, de a evalua, de a

valida sau a respinge creaţiile literare în vir-

tutea principiilor care guvernează estetic o

operă, cea de-a doua, de atitudinea metodică

de a relativiza şi de a privi respectiva operă

în context. 

Obiectivitatea unei aprecieri critice este

subminată de subiectivitatea celui care o efec-

tuează, dar şi de manifestarea subiacentă, în

gândirea şi în sensibilitatea acestuia, a cadru-

lui istoric şi social – a „câmpului”, cum ar

zice Pierre Bourdieu –, mereu în schimbare.

Adică, validitatea analizei ţine de limitele de

tot felul, la un moment dat. Dar şi de conşti-

inţa faptului că opera nu este nicicând inte-

gral descifrată. Nu doar fiindcă rămâne mereu

ceva de cunoscut, de adâncit, ci şi pentru că

ea, în decursul timpului, se schimbă, în func -

ţie de felul în care o privim. Ca expresie a su-

biectivităţii legate de o epocă, de un autor, de

o perioadă de creaţie a acestuia, dar şi de o

epocă a lecturii (sau re-lecturii). 

Cu toate acestea, aprecierile lui Mircea

Martin par cel mai adesea să nu aibă nevoie

de reconsiderare („...recitesc cu un fel de cu-
riozitate nostalgică [textele] mai vechi, mi se
par încă lizibile în ciuda inactualităţii lor”).

Asta înseamnă, cu siguranţă, a găsi linia me-

diană dintre radicalitate şi nuanţă.

Chiar dacă autorul nu a practicat decât

sporadic foiletonul, cine va parcurge mate-

rialele adunate în acest volum va observa că

a urmărit cu mare atenţie, până la detaliu,

uneori, cam tot ce au scris cei despre care vor-

beşte ori alţii, cu care îi pune în conexiune. În

alţi termeni, deşi preocupat îndeobşte de che-

stiunile de teorie, de sistemele critice, a fost în

permanenţă atent la actualitatea literară, în

sensul apariţiilor, şi nu al întâmplărilor care

fac ceea ce se cheamă viaţa literară. Este cât

se poate de acut şi cu privire la judecăţile con-

fraţilor, şi la modalităţile în care aceştia inter-

pretează şi îşi construiesc discursul. Poate că

unii nu s-ar aştepta la o asemenea poziţie din

partea unui teoretician, dar cronica literară,

cu strălucirea şi cu neajunsurile ei, îi stârneşte

un nedisimulat respect şi un interes pe mă-

sură. Cred că este firesc, nu doar pentru că la

noi critica de întâmpinare se bucură de o

foarte mare reputaţie, ci şi pentru că teoreti-

cianul înţelege perfect care este rolul unei

asemenea instituţii. 

Iată, comentând activitatea lui Nicolae

Manolescu, nu ezită să pună accentul tocmai

pe aceste trăsături, arătând că acesta „a ridi-
cat treptat şi a menţinut foarte sus prestigiul
cronicii literare, a redefinit-o în actualitatea
postbelică, a pecetluit-o cu unele dintre da-
rurile şi defectele lui constitutive, a cucerit
pentru ea – şi pentru el – un tip special de pu-

tere pe care – deşi ne aflam sub regim totali-
tar – o putem numi intelocraţie”. Ar fi de

adăugat, pentru „context”, că, foarte bun cu-

noscător al câmpului literar şi cultural fran-

cez din anii în care s-a afirmat, Nicolae

Manolescu a gândit şi a acţionat în spiritul

acestui model, extrem de puternic şi de influ-

ent în ţara lui Roland Barthes, a lui Michel

Foucault, Jacques Derrida şi a mai sus-amin-

titului Pierre Bourdieu, model în care inte-

lectualii, prin ideile pe care le cultivau şi prin

formula în care le aduceau în faţa publicului,

au căpătat o vizibilitate şi o forţă nemaiîntâl-

nită în alte arii. Prin aceasta, chiar în condiţiile

rudimentare, opresive ale fostului regim, se

instaura măcar o oarecare sincronicitate cu

una dintre marile culturi occidentale.

Pentru a înţelege cum vede Mircea Mar-

tin însuşi profesia de critic literar (altfel spus,

cum scrie despre sine scriind despre alţii),

este de luat aminte la modul în care defineşte

relaţia cu cărţile în ceea ce-i vizează pe cei

cărora le dedică o serie de crochiuri portretis-

tice. Într-un loc, de exemplu, spune: „Criti-
cul adevărat trăieşte în lumea cărţilor despre
care scrie, a scriitorilor pe care îi alege sau
de care este ales. Lectura sa, oricât de diso-
ciativă, deosebindu-se tocmai prin această
calitate de perspectiva cititorului obişnuit,
sfârşeşte într-o identificare fără confuzii.
Exegetul nu-şi izolează numai obiectul spre
a-l putea studia mai bine, dar se şi izolează
împreună cu el şi înlăuntrul lui. De altfel, ter-
menul însuşi de «obiect» sună aici cu totul
nepotrivit, opera literară devenind într-o ase-
menea viziune o fiinţă, un partener de dialog.
Acest dialog nu se poartă de pe poziţii de
forţă, criticul nu se ascunde în spatele unor
metereze metodologice spre a-şi exercita au-
toritatea, ci iese în câmpul deschis al lecturii,
se apropie prin impresie simpatetică de operă
şi, mai mult, se aşază el sub protecţia ei”. 

Din nou ai impresia că dezvăluie ceva din

felul propriu de a trăi literatura când îi tra-

sează un portret de o rară căldură sufletească

lui Valeriu Cristea: „Nu e deloc uşor să fii şi
sincer, şi consecvent atunci când ţi-ai asumat
obligaţia de a da seamă – fie şi cu intermi-
tenţe – despre literatura în curs, despre evo-
luţia, prin natura ei fluctuantă, a talentului
unor scriitori încă în viaţă. La puţini dintre
criticii noştri literari simţim într-o asemenea
măsură accentul adeveritor al implicării ca
la Valeriu Cristea”. Însă ceea ce preţuieşte în

chip deosebit la autorul Dicţionarului per-

sonajelor lui Dostoievski este „lectura
atentă, familiarizarea îndelungată cu textele,
meditaţia prelungită până la visare pe mar-
ginea lor. Superficialităţile, oricât de ademe-
nitoare şi profitabile în planul efectelor
momentane ale discursului, sunt evitate. Iar
una din cauzele superficialităţii în critică, în
critică şi în literatură, e tocmai «insuficienţa
umană», «inima rece» a prozatorului sau a
comentatorului”. 

Cred că lui Mircea Martin îi place să vi-

seze pe marginea cărţilor. Pentru că ideea re-

vine într-un text despre Mircea Zaciu, care îl

comentează pe Bălcescu în Colaje: „În mai
puţin de patru pagini interpretul nostru spune
cât alţii într-o carte, dedându-se unei medi-
taţii vecine cu reveria”. Din această meditaţie

(folosesc aici cuvântul şi în sensul practicilor

spirituale) poate că nu rezultă multe cărţi pro-

prii, dar se consolidează o viziune profundă şi

cuprinzătoare, ce irigă şi contribuţiile exege-

tice sau teoretice pe care le pune la cale, dar

mai ales îi este utilă profesorului şi, prin

aceasta, studenţilor pe care îi pregăteşte. În-

crederea în ceea ce înseamnă Profesor (cu

majusculă scris) alimentează cele mai fru-

moase pasaje ale evocării dedicate lui Tudor

Vianu, dar şi un fragment memorialistic de o

indiscutabilă valoare literară referitor la doi

confraţi cu care se întâlneşte, la un moment

dat, în Clujul anilor ’90: Liviu Petrescu şi Ion

Pop; tabloul este memorabil şi mişcător. 

Reacţiile nuanţate, dar nete, la acţiunile şi

ideile exponenţilor şcolii lui Noica (Jurnalul

de la Păltiniş al lui Gabriel Liiceanu şi Epis-

tolarul acestuia sunt cărţi care au făcut un

succes răsunător în anii ’80), deşi au spirit po-

lemic, sunt lipsite de răutatea vindicativă a

unora dintre polemişti. De fapt, Mircea Mar-

tin nu caută să învingă, ci să demonstreze, în

manieră socratică (de altfel, parcurgându-i

textele, nu se poate să nu se observe un dar

special de a pune întrebări fundamentale,

uneori tulburătoare, în orice caz acele intero-

gaţii menite să „moşească” adevărul critic).

Nu pare defel capabil să-şi urască sau să-şi

deteste adversarul de idei. E, aici, mai mult

decât un mod de a privi cultura, confruntarea

de idei ca joc, este vorba de un sentiment al

solidarităţii intelectuale, în legătură cu care a

şi scris un text memorabil, citit mai întâi pe

scena Ateneului Român la una dintre ediţiile

premiilor revistei Cuvântul, cu vreo zece ani

în urmă.

Materia cărţii este împărţită în: Explo-

rări, Celebrări, Consemnări, Evocări,

Şcoala lui Noica, Interviuri şi eseul care dă

titlul general: Radicalitate şi nuanţă. Acesta

din urmă, rod al unor reflecţii şi distilări în-

delungi, sintetizează, dincolo de aspectele

metodologice pe care le implică, într-o ma-

nieră ce aminteşte de eseiştii englezi, dar

parcă şi de umanismul luminos al lui Mon-

taigne, o paradigmă culturală şi un credo.

Citez: „Nevoia de nuanţe nu implică neapă-
rat indecizie sau incapacitate de opţiune. În
ordine intelectuală, ea înseamnă cel mai ade-
sea nevoie de exactitate şi de justeţe”. La ce-

lălalt pol, „radicalitatea autentică are [...] o
miză de profunzime, departe de spectaculo-
sul facil şi de autosatisfacţie”. Discutând des-

pre radicalitate cu foarte multe... nuanţe,

Mircea Martin se ţine constant la distanţă de

radicalism, deşi, după cum afirmă, „repre-
zentându-mi-l în chip ideal, aş spune că ra-
dicalismul este o perspectivă ultimă, simultan
totalizatoare şi parţializantă, fundamentală
în sensul că fundamentul îi este punctul de
pornire şi ţintă; vizând ceva fundamental şi
originar şi final în acelaşi timp el neagă opi-
nii şi soluţii anterioare, impunându-le pe cele
proprii într-un mod caracteristic”. Dar, cum

nimic nu este ideal, radicalismul este, în viaţă

şi în practica lecturii, de evitat.

Avem, în acest ultim capitol, un eseu de -

spre etica atitudinii şi a interpretării. Nu

numai în critica literară. Iar întreaga carte, din

care transpare aproape la fiecare pagină iubi-

rea pentru această profesie, se constituie

într-un preţios îndrumar de deontologie [...].
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Zborul gâştei sălbatice, al lui

Horia Bădescu, publicat la Editura

Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca,

2016, ediţia a II-a, necenzurată, e al-

cătuit dintr-un Preambul la ediţia

a II-a, urmat de romanul propriu-

zis, format din două părţi: Matei şi,

partea a II-a, Maria; Jurnalul unui

călător rătăcit, revelând intimitatea

atelierului traducerii acestui roman

în limba franceză de către Gerard

Bayo, itinerariul delicat al cartogra-

fierii romanului surprins în schim-

bul epistolar dintre autor şi tradu- 

cător; Ecouri critice la apariţia vo-

lumului (Ed. Eminescu, Bucureşti,

1989); Ecouri critice la apariţia

ediţiei franceze (Gallimard, Paris,

2000).

Roman multifaţetat, Zborul

gâş tei sălbatice este romanul unei

iubiri, romanul unei iubiri surprinse

în deplina sa manifestare ca agape,

phileo, storge şi eros. Dincolo de

aceste paliere ale iubirii surprinse,

analizate în profunzimile textului şi

a căror incandescenţă uneori, irizări

delicate alteori, care dau textura

preţioasă volumului, Horia Bădescu

dezvăluie şi credinţa într-o iubire

care umanizează şi, cu îndelungă

răbdare, împinge omul spre deveni-

rea întru fiinţă. Este iubirea pentru

vocaţia sa, literatura, care, ca parte

a Frumosului, a Adevărului, poate

salva umanitatea, deci poate salva

lumea. 

Roman parfum, sofisticat, in-

tens, cu o compoziţie arhitecturală,

Zborul gâştei sălbatice învăluie ci-

titorul în aura-i strălucitoare, pur-

tându-l într-un multivers care dez vă-

luie la fiecare palier promisiunea

unei lumi-oglindă în care acesta îşi

poate înfrunta cunoscute sau nebă-

nuite frânturi de sine. 

E o invitaţie mai întâi, prin chiar

titlul romanului, înspre o lume sua -

vă şi senzuală ca foşnetul mătăsii

pictate cu zborul gâştei sălbatice: o

chemare spre ceva aproape-departe,

exotic, misterios, încărcat de simbol

şi metaforă.

Mai apoi e drumul, urcuşul, „din
uliţa plină de praf” până la Pavilion,

până la încăperea din vârful turnu-

lui, pe scările ce urcă în spirală şi, de

acolo, cerul înstelat, sau abisul din

sufletul personajelor, sau lumile ce

se deschid abia, dezghiocându-se

precum „puii” Matrioşkăi din pă-

puşa-mamă, devin tot atâtea direcţii

pe care cititorul poate alege să mear -

gă. Şi odată alegerea făcută, odată

cu primul pas, în faţa acestuia se eta-

lează o lume atent, minuţios, cu mă-

iestrie creată. Decorurile, persona- 

jele, atmosfera, fie ele alcătuite din

câteva trăsături de penel, fie având

arhitectura complexă a unei cate-

drale, captează cu aceeaşi intensitate

esenţa binelui şi a răului, a omenes-

cului, a vieţii şi a istoriei, într-o ne-

căutată, dar impresionantă dovadă

de virtuozitate.

Din bine şi rău, timp şi istorie,

viaţă şi moarte, om şi iubire este al-

cătuită carnaţia înmiresmată a aces-

tui roman. În această ţesătură vie,

pulsaţia înmiresmată care dă imbold

lumilor este o mantră-sentinţă: „Tre-
buie să trăieşti! Cum o fi. Cum s-o
putea. Fiindcă de aia e făcut omul,
să trăiască!”. Chiar dacă „a exista
şi a rezista e uneori unul şi acelaşi
lucru”. Şi, în mijlocul acestei dato-

rii, aceea de a trăi, să încerce să gă-

sească, să descopere dragostea, pe

toate palierele ei. Doar că dragostea,

în antiteză cu traiul acela „cum o fi”,

„cum s-o putea”, nu se arată altfel

decât totală. Deoarece doar ea mân-

tuie lumea, o picătură din esenţa ei

salvează, chiar amintirea ei dă cura-

jul de a continua, indiferent cât de

obscură este calea, cât de îndepăr-

tată şi necunoscută destinaţia.

Vom cita doar două din scenele

care tratează diferitele manifestări

ale dragostei dezvoltate în roman.

Cea dintâi are loc în „pustietatea
pârjolită a bărăganurilor” şi sur-

prinde gestul fragil şi omenesc a doi

condamnaţi la muncă silnică:

„...acolo era dificil să te apropii de
cineva, deşi ar fi trebuit să fie invers.
La început poate şi din instinct de
conservare. Erau şi vinovaţi, şi ne-
vinovaţi, şi oameni întregi, şi lichele,
şi provocatori, şi turnători. Nu pu-
teai şti. Nu era bine! Tilea însă... Ve-
nise iarna. O iarnă aspră. Nici nu-ţi
vine să crezi cât de aspre pot fi ier-
nile acolo! Pe mine mă luaseră vara
şi nici n-avusesem timp să le spun
alor mei. Aveam haine subţiri... Şi
Tilea m-a ţinut în paltonul lui, la
pieptul lui, să nu îngheţ. Doi oameni
într-un palton, înţelegi?!”. Cea de-a

doua, de incandescenţa unei doine

în proză, surprinde poate cel mai in-

tens moment dintre Matei şi Maria:

„Doamne, îşi spunea Maria ascul-
tându-i vocea pasionată, eu am să-l
iubesc pe omul ăsta! Omul ăsta care
iubeşte cu patimă pietrele. Şi copa-
cii, şi frunzele, şi păsările. Pentru că
nu se poate să nu le iubească dacă
vorbeşte aşa! Omul ăsta care e plin
de iubire, care tremură după ea şi
n-o are. N-o are! O simt eu, o ştiu

eu. Numai cei care n-o au, care n-au
avut parte de ea pot vorbi aşa! Că,
dacă o ai, nu mai e vreme să tremuri
de dragoste pentru pietre şi pentru
frunze şi pentru păsări. Te ia cu ea,
te seacă, te mănâncă de viu şi tu eşti
fericit să te laşi mâncat, rugându-te
să nu se mai sfârşească niciodată
chinul ăsta al fiinţei tale. Omul ăsta
e bun, şi e singur, şi e pustiu. (...) Şi
eu ştiu, Doamne, cum e să fii singur,
singur şi pustiu, şi să n-ai la cine să
ţi se închine sufletul, şi cine să-ţi
spună o vorbă bună, care să ştii că
e a ta şi numai a ta, şi să-i simţi
mâna odihnindu-ţi-se în păr sau pe
obraz şi să te bucuri de odihna
aceea care e şi odihna ta şi să-i
cauţi podul palmei şi să i-l săruţi! Şi
nici eu n-am avut parte de omul
acela lângă mine. Să fie omul meu!
Şi am rămas mereu pustie şi singură
şi mi-am dorit moartea. Dar acum
nu-mi mai pasă! Ajută-mă, Doam -
ne, să-l iubesc! (...) Ajută-mă să-l
fac să nu-i mai fie frică de moarte!
Fiindcă el nu ştie că dragostea şi
moartea şi eternitatea sunt una şi
nici cum poate încăpea un veac
într-o clipă şi veşnicia într-o viaţă!
Şi nici nu-mi pasă dacă n-o să ştie
să mă iubească aşa cum îl iubesc
eu. Că bucuria darului e mai întâi
bucuria celui ce-l face!”.

Zborul gâştei sălbatice scris de

Horia Bădescu este un roman ma-

iestuos şi miraculos, cu o inimă ma-

teină, o căutare a iubirii şi a rostului

vieţii asemenea căutării misteriosu-

lui Merula Agava Alciste din pagi-

nile sale.

Pare superfluu să mai scrii acum

despre poezia lui Gabriel Chifu. Au-

torul a beneficiat de exegeze dintre

cele mai atente, atît pentru fiecare

volum în parte, cît şi pentru ansam-

blul operei, printre cele mai recente

fiind prefaţa şi postfaţa antologiei

Papirus (poezii 1976-2015) – Ed.

Paralela 45, Colecţia poeţi laureaţi
ai Premiului Naţional de Poezie
„Mihai Eminescu“, semnate de Dan

Cristea şi Răzvan Voncu. Toţi marii

critici au scris despre Gabriel Chifu

şi mulţi confraţi poeţi i-au dedicat

pagini în cei 40 de ani de carieră lit-

erară, de la debutul precoce şi lau-

reat, la rîndul său (1976), pînă la

Premiul Eminescu, venit poate prea

devreme pentru un autor care mai

are în faţă − sper şi îi doresc − nu

ani, ci decenii de scris. 

Totuşi, o antologie precum Pa-

pirus nu trebuie să treacă necomen-

tată pentru că ea exprimă pe larg, în

aproape 200 de texte, reinventări de

sine ale poetului în nouă volume

succesive care se adaugă antolo -

giilor, aceasta fiind a patra. Nici cele

nouă volume de proză nu sînt lipsite

de legătură cu poezia lui Gabriel

Chifu, care îşi utilizează nu o dată

viziunile lirice, ele trecînd cu natu-

raleţe în proză şi îmbogăţind-o: lup -

ta cu Demonul (în Cartograful pu- 

terii, Relatare despre moartea

mea şi chiar în Punct şi de la

capăt), frontiera fluidă între lumea

în care vieţuim şi „cealaltă” (în cele

citate şi în Visul copilului care

păşeşte pe zăpadă fără să lase

urme), descifrarea semnelor crip-

tate lăsate de Rău în lume, transfor-

mările „magice” ale omului în suc- 

ce siunea vîrstelor şi multe altele. 

Citeam undeva că lumea scrisu-

lui a pornit de la papirus şi s-a întors

la el: scroll-ul vertical şi scris pe o

singură faţă al PC-ului preface ma -

nuscrisul – căci tastele tot cu de ge -

tele mîinilor se apasă – într-un „sul”

nesfîrşit. Titlul sugerează deci un

continuum al sinelui poetului din-

colo de etape. 

Sînt multe „constante univer-

sale” în scrisul poetului matur de-

acum şi foarte stăpîn pe instru men-

tarul lui. Faptul acesta vine, conş-

tient sau nu, din formaţia lui Gabriel

Chifu, una care nu putea ocoli ci -

frele şi exactitatea, formalizarea

Universului prin valori numerice

imuabile: de la banalul, dar fasci-

nantul „pi” la proporţia de aur şi,

prin ea, la numărul lui Fibonacci, de

la numărul lui Euler la misteriosul

„lambda” al lui Conway care se

leagă de teoria cosmogonică. 

Spaţiul acestei prezentări abia

dacă va putea să se refere la una din-

tre ele şi voi alege ca reprezentativă

„lumina”. Deşi termenul nu apare

direct în niciun titlu de volum, cu o

singură excepţie prin antinomie

(Bastonul de orb, 2003) şi, even-

tual, indirect, ca etimologie posibilă,

dar necertificată, în Lamura

(1983). La Gabriel Chifu, infinitul

este „smuls” din icoane din versuri
din raze. La el, lumina are consis-

tenţă, poate strivi o vietate (păian-

jen) în mai, spărgînd o sămînţă

lu mina iese din ea şi îl îneacă pe im-

prudent ca un uragan, lumina unei

galaxii se materializează şi cade în

cana de ceai, colţul stelei izbeşte

casa cu putere, izbucnirea zorilor e

violentă şi lumina (lor) loveşte peste
faţă. Singur, în trenul mizer de na -

ve tişti, eul liric este transfigurat de

o lumină interioară care arde ca o

can delă, o lumină pură, indestruc-
tibilă. Cînd Zeii îşi pierd cumpătul

în faţa tensiunii din lume, ei îşi ma -

nifestă deruta prin aceea că nu înţe-
leg lumina şi nici întunericul. În alt

text, cele trei miliarde de raze ale
soarelui au un efect opus şi strigă
pedepsitor numele întunericului. 

Lumina este descrisă „creaţio -

nist”, premerge totul, fiind primul

element instituit de divinitate şi, în

acelaşi timp, continuă să existe din-

colo de toate cîte sînt efemere pe

lume. Eul se înalţă ciclic spre lu-

mină. 

Într-un recent eseu din revista

Viaţa Românească, Irina Petraş nu -

măra 191 de referiri la lumină în po-

emele care compun antologia lui

Gabriel Chifu. Îmi lipseşte acribia

unor asemenea contorizări, o cred

pe cuvânt pe eminenta colegă. Voi

nota însă că lumina este prezentă în

repertoriul poetic şi prin absenţa ei.

Zeii, cum am văzut, nu înţeleg nici

lumina, dar nici întunericul, există

un ţinut misterios unde întunericul
ţine mai mult decît în orice altă ţară
(titlu de poem), în altă parte lumina
din cadru e puţină. Dar sfîrşitul

existenţei e imaginat ca o dizolvare

în lumină, invers decît la Eminescu,

cel întunecat cînd timpul creşte în

urmă. 

Pe scurt, Gabriel Chifu mînu -

ieşte clar-obscurul, nu doar clari-

tatea, ar merita titlul de „maestru de

lumini”, profesiune care cuprinde,

deopotrivă, iluminarea şi întuneca -

rea, după caz. Poetul, recunoscut ca

precursor cu mai bine de o jumătate

de pas al optzecismului, s-a apropiat

tot mai mult de estetica generaţiei

din care face parte biologic şi care

va erupe spectaculos între 1979 şi

1983, cu un vîrf în 1980-1981, cînd

debutează Cărtărescu, Vişniec, Da -

ni lov, Mureşan, Stoiciu, Iaru, Stra -

tan, Mariana Marin. Dar, deşi nu

este străin de mărcile atribuite aces-

teia − stil colocvial, dar şi livresc cu

ironie, biografism, racord direct la

realitate, spirit ludic –, rămîne şi un

metafizician, atras de o lume su -

prareală şi de o exprimare simbolică

(poate e tot influenţa studiului şti-

inţelor exacte), încît poezia sa face

numeroase aluzii la un plan meta -

real, înfăţişat indirect, întrucîtva

crip tic. Lucrul acesta face din Ga -

briel Chifu un poet „dificil”, el are o

plăcere a codificării mesajului, astfel

încît un element – de pildă, lumina –

capătă descifrări diferite în funcţie

de altele, cărora li se alătură. 

Poezia sa, rareori tranzitivă în

jubilaţie sau umoare neagră, solicită

cititorului mai ales inteligenţa, pusă

la încercare prin ambiguităţi abile şi

voit derutante. Iată un exemplu:

călătoreai cu trenul acela parcă/
orb prin cîmpie. Din nou o referire

la lumină prin lipsa ei. Dar cine e

orb? Trenul sau călătorul? Ştim, de-

sigur, că trenul nu are ochi, dar o

personificare nu ar mira în context.

Mai departe, în acelaşi text, uitarea
e personificată ca un alai de nuntaşi
chercheliţi nepăsători cu taraful de
lăutari după ei. Şi poemul, în ace-

laşi text, alerga după tine.

Rezultă, de aici şi din alte multe

exemple ce se pot da, că, în textele

lui Gabriel Chifu, graniţa dintre fi-

inţă şi lucru e fluidă, animalul, ve -

ge talul, mineralul nu sînt date pentru

totdeauna. Regnurile se pot modi-

fica, după cum şi fizicul trece în

metafizic, materia devine spirit sau

invers. Asemenea tranzitări ale

mem branei creează emoţie prin sur-

priză. La sfîrşitul zilei, trupul atîrnă
greu, e stricat, e greşit, e mut. În se -

ria de însuşiri fizice, mecanice chiar,

intervine brusc, spre trezirea uimirii,

un concept moral: „e greşit”. El,

trupul, se va dori „reparat” la finalul

textului, dacă se mai poate, de către

îngeri. 

Acest tip de provocări, jocuri de

lumini şi umbre într-un spaţiu mul-

tidimensional creează diferenţa de

potenţial generatoare, cum ştim, a

tensiunii, aici una intelectuală. Ga -

briel Chifu este un poet al luminii,

dar şi al luminilor minţii, provoca-

tor pentru oricare cititor.
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Forma tradiţională, poezia cu

prozodie închisă, ritmată şi rimată,

reuşeşte prea rar să nu reia mari

momente de altădată, devenite cli -

şee. Codruţ Radi, în Celălalt, ho -

tar cu mine (Tracus Arte, 2015),

pleacă de la sentenţe metaforizate

şi hălăduieşte apoi prin depresiuni

muzicale, unde nu formele de re-

lief contează, ci ecourile stârnite de

ele. Orfevru al rimelor împere-

cheate şi al catrenelor măsurate la

milimetru, poetul sinăian dese nea -

ză o poezie în forme tradiţionale

aproape pură. Înţelesurile importă

prea puţin, imaginile naturiste fiind

constant estompate de o burniţă de

noţiuni. Uneori, doar aceste noţi -

uni de un vid copleşitor sunt vizi-

bile: „Timpul altfel curgător/ doar
de ceas precumpănit/ pierde seco-
lele-n zbor/ neantului subinfinit”
(Cuaternări).

Ascetismul imagistic se mani-

festă printr-o mistică păgână, poli-

teistă, exprimată incantatoriu: „Zei-
lor să nu le ceri/ timpul fără de-
mpăcare/ din regatul lor eteri/
printre noi să se coboare” (În-

doime mistică). De fapt, decorul

pre-urban este mai mult un con-

struct de mucava în care se torsio-

nează eul poetic. Legăturile cu

vechii poeţi metafizici englezi sunt

invizibile, căci nu umorul, nici ebu -

liţiile senzuale constituie toppin -

g-ul textelor. Tonul general este de

poză profetic-solipsistă în vederea

autoscopiei vizionare: „că fără mine
mă-nspăimânt/ aceluiaşi fiind ori-
cine” (Refugiu dimpotrivă). 

Sentimentul religios – nu bise-

ri cesc – al fiinţei permează fiecare

pagină. Dacă Radi ar livra dis-

 cursuri la Speakers’ Corner, atunci

Hyde Park-ul său ar fi pe un ver-

sant montan romantic cam în stilul

lui David Friedrich Caspar, dar cu

amplasament bine calculat în ve-

derea unui ecou cu grave rezonan -

ţe: „când golurile-s iarăşi pline/ şi
pietrele toate mormânt” (Celălalt,

hotar cu mine). Deplângerea fiin -

ţei şi sentimentul zădărniciei sunt

partea vechitestamentară a post -

modernismului. S-a spus că pos-

tmodernismul românesc a fost vă- 

duvit de haloul postmodernităţii.

La Radi e exact invers: el îşi tră-

ieşte intervalul refuzând să-l înre-

gistreze poetic. Dacă se întrevede

ceva, aceasta se datorează atmos-

ferei obosite şi melancolice din

texte.

Umbrele esenţialismului şi ale

romantismului montaniard banda-

jează totuşi orice deznădejde ori

amărăciune: „ceru-i totdeauna nor/
zorii gata să-şi inunde” (Stor me -

diu). Mai există un leac universal

la năvala de perisabil agresiv:

„-ntre margini efemere/ mi-e uita-
rea aliat” (A intenţie).

Dacă nu există simbolistică

creştină, există însă mini-tirade ale

Bătrânului din Munte, venerat cân-

dva de romantismul german profe-

tic: „Pretinsul firii să-mi însum/
sihastru acoladei goale/ întremele
ce n-am de drum/ pribeag trecutu-
lui la poale” (Rău proscris). Dra-

pajul pozei este stoic, cam ca la

Alfred de Vigny, mai puţin incri-

minarea naturii pentru insensibili-

tate faţă de frământările omeneşti.

Din contră, sihăstria protagonistu-

lui de aici este exact în natură, dar

nu în cea luxuriantă, ci în cea de

pisc, unde nobilele noţiuni îşi pot

lua zborul în eter fără să se încâl-

cească în vegetaţie: „În ronduri
scurse de venin/ ecou cuvânt deja
sudalmă/ că n-am cutărui să-l în-
chin/ nici crucea rănilor din pal -
mă” (Dimpotrivă atei).

Dar centrul de greutate al volu-

mului este muzicalitatea datorată

unei prozodii perfecte. Aproape că

vizualizez fantoma lui Ion Barbu

levitând peste aceste versuri ce par

scrise de la dreapta spre stânga, de

la rimă spre incipit. Posibil ca sen-

zaţia să-mi fie dată şi de imagistica

dominată de creste, vârfuri, pis-

curi, matrici şi ceruri agreste:

„Prin cheia-ntoarsă înapoi/ urmei
predicţii din matrici/ s-adun nesta-
rea dintre noi/ transcrierii cu slove
mici” (Glas de dus). Niciodată

însă de găsit pe aici teluricul şi bal-

canismul lui Barbu, ca mărci ale

realului pitit sub realitate. La Radi

nemulţumirea duce la compensaţie

şi ritmuri armonice.

Mai sunt discernibile şi fumi-

gaţii nostalgice în genul lui Ion Pil-

lat, urcând până la dramatismele

lui Goga: „Se strâng cenuşile din
sate/ în pragul caselor de lut/ pe-
reche mamelor plecate/ aievei lumi
să fi-ncăput” (Singur pustiu).

Însă amprenta definitorie este a

muzicianului care compune nuan -

ţări, recviemuri şi oratorii plurivo-

cale (ce răsună monovocal) în

ga me minore. Arpegiile construite

de poet răsună întotdeauna ire-

proşabil, niciodată degetul nu alu-

necă pe clapa nedorită. Un mo de- 
rato cantabile asigură tema, iar va-

riaţiunile sunt sau piano pianis-
simo, sau andante molto mosso.

Atonalităţile sunt dezavuate şi nici

armoniile de tip jazz nu-şi prea au

locul în volum. Totul este „vis şi

armonie” clasicistă ca metodă, ro-

mantică în ce priveşte cromatis-

mul. Spre final, parcă avem două

coruri ce îşi răspund unul altuia, cu

acelaşi efect de ecou. 

Fapt interesant, Codruţ Radi

este şi un grafician versatil. Un ar-

tist ce îşi propune un tot armonios

şi care află răspuns prompt la cei

cu gusturi armonioase. La care se

adaugă un literat foarte politicos,

plăcut, bien élevé.

Odată cu plecarea sa neaştep-

tată, Alexandru Vlad a lăsat în urmă

un roman-mărturie, o sinteză, de

fapt, a modelului literar care-l preo-

cupa şi pe care-l punea, într-o tradi -

ţie literară, în directă legătură te- 

matică şi compoziţională cu mari

realizări ale genului. Răspunsul

cău tat de ani buni e romanul însuşi,

Omul de la fereastră (Charmides,

2015), un experiment naratologic

închegat în timp, cu răbdare şi calm,

însoţind tăcut traiectoria şi modu-

laţiile societăţii româneşti a ultimi-

lor treizeci de ani. Naratorul e un

jucător în adevăratul sens, un actant

şi un privitor lucid în acelaşi timp,

care apropie sau depărtează de pro-

pria „fereastră” analitică un adevăr

istoric şi personal, cu atât mai au-

tentic cu cât este trăit nemijlocit,

asumat, deconspirat, deturnat meto-

dic spre o scrutătoare sentinţă. Şi în

lumea lui Alexandru Vlad lucrurile

nu sunt simple, ele se ţes într-un pă-

ienjeniş de relaţii şi indeterminări

din care adevărul pare mai compli-

cat de trasat, iar raportul bine-rău,

vinovăţie-inocenţă, călău-victimă

ş.a.m.d. de o fragilitate ambiguă.

Într-un efort problematizant de ac-

ceptare, recuperare şi înţelegere a

destinului (existenţei), cronicarul

propriului timp, individual şi colec-

tiv, urmează trama epică în straturi

supraetajate, cu reveniri în cerc la

diferite niveluri de percepţie (cultu-

ral, istoric, sociologic, psihologic,

psihanalitic).

Structurat în patru părţi şi varii

anexe, romanul are caracter asumat

de opera uverta încă din chiar nota

însoţitoare a autorului ce oferă mu-

calit spre ilustrare anexele. „În ca -
zul acesta anexele ţin locul filelor
lipsă sau al capitolelor nescrise
(din lipsa unui talent mai abun-
dent).” Mergând mai departe, mo -

tto-ul ales ne trimite cu gândul

direct spre anii totalitarismului,

când şantajul, denunţul şi trădarea

făceau casă bună cu mecanismele

sistemului opresiv. Prin urmare,

textul se autosusţine (ca versetele

biblice), într-un soi de hibrid se-

mantic şi intertextual ce face dese -

ori trimiteri spre anexe, ca punct de

coerenţă, dar, voalat ori aluziv, şi

spre alte realităţi scriptice sau onto-

logice. Scrisul şi relaţia triptică au -

tor-text-cititor rămâne, în manieră

postmodernă, şi aici o problemă

fun damentală. De aceea, naratorul

experimentează un tip de confe-

siune, lentă, adeseori autoironică,

persiflantă sau gravă, construind şi

deconstruind alternativ. Apoi aş -

teaptă. Textul se alcătuieşte în para-

lel cu cititul, mai sigur, mai comod,

dar perimat şi el de condiţia unei so-

cietăţi în beznă, la propriu şi la fi-

gurat, cum fusese România înainte

de 1989. „Citesc cât mai e lumină,
pe curentul electric nu mă pot baza,
dar după două pagini mă proţăpesc
din nou în geam, parcă aş lăsa tex-
tului timp să se aşeze.”

Realitatea privită de la fereastra

unei garsoniere se încarcă de fan-

tasmele propriei vieţi, rupând în

două istoria de familie: pe de o par -

te, tatăl, generaţia părinţilor (cu la-

pidare referiri despre mamă), şi

ge neraţia copiilor, trăgând greu în

marasmul postrevoluţionar poverile

unui trecut al compromisurilor.

Răul se prelungeşte, ca şi vina pre-

zumtivă, tranziţia imediat postde-

cembristă nu rezolvă ecuaţia gene- 

raţiei pierdute, apele nu se limpe-

zesc aşa de uşor, căci „nouă ne-a
rămas culpa, zaţul”, ştiut fiind că

„răul dăinuieşte nu doar câtă vre -
me trăiesc călăii, ci şi câtă vreme
trăiesc victimele”. Tot în siajul

acestor evenimente, relaţia dintre

cei doi fraţi nu funcţionează în pa-

rametri fireşti;Adam(ek) şi Monika

adoptă un limbaj al refuzului, cu tă-

ceri vinovate şi apropieri ilicite, vag

incestuoase. Povestea Monikăi se

lămureşte doar spre final, când,

după o odisee complicat sinuoasă,

fratele ei o găseşte în Germania, dar

nu definitiv separată de un trecut

traumatic. „Mă privea cu luare
amin  te, parcă citea cumva tot ce
ezitam să-i spun. Ce nu-mi clarifi-
casem nici mie. Apoi m-a lămurit
care era condiţia ei acum, cu un ton
final. Era o addenda. A mai stat cât
să se instaureze între noi tăcerea.”

Discursul lui Alexandru Vlad,

aşa cum ne-a obişnuit şi în cărţile

anterioare (spre exemplu, romanele

Curcubeul dublu şi Ploile amare

sau proza scurtă din Măsline aproa-

 pe gratis şi Cenuşă în buzunare),

face dese ocoluri prin conştiinţa pro-

blematizantă, analitică, propunând,

aproape freudian, explicarea crize-

lor personale ale omului asaltat de

complexe istorice, familiale, erotice.

Absurdul vieţii, experienţa istorică,

dublată de cea scriptică, sunt decon-

s pirate prin gramatica anexelor, a

notelor şi a completărilor fragmen-

tare, ce compun, în straturi, o con-

strucţie romanescă postmodernă,

accentuat reflexivă şi aşezată sub

obsesia restabilirii autentice a ade-

vărului. În esenţă, întregul parcurs

al evenimentelor porneşte dintr-o

necesitate (detectivistică) a clarifi-

cării trecutului şi a relaţiilor interu-

mane, clarificare ce scoate şi mai

apăsat în evidenţă un adevăr ineluc-

tabil: „− Adam, noi venim dintr-o
lume bolnavă, foarte bolnavă./ −
Noi suntem nişte bolnavi. De aceea
nu se poate fugi, cum crezi tu, de
acolo”.

Tot ceea ce se întâmplă rămâne

în imediata vecinătate a scrisului al-

ternativ (protagoniştii sunt jurna -

lişti, mediile lor vizează lumea ar- 

tiştilor − v. sculptorul Mircea Rai -

ner −, a ziaristicii, până şi tatăl lor

scria... note informative la Securi-

tate), literaritatea romanului fiind

sporită de metoda compozită a mo-

delelor şi artificiilor narative, la care

aluziv autorul face trimitere. Ale-

xandru Vlad s-a regăsit în această

paradigmă a „unicităţii relativiza -

te”, contemplative: „iarăşi stau la
geam, doar că de data aceasta e un
geam înalt de mansardă şi prin faţa
mea curge Rinul.” „Omul de la fe-
reastră” s-a retras acum definitiv,

lăsând perdelele să cadă greu peste

o lume „dezvrăjită”, dar opera şi

amintirea lui sunt, prin această scri -

e re testamentară, mai vii ca nicio-

dată.
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Dacă în prozele anterioare (Diavolul în

Valea Sării, Fotograful de mirese, Vremea

consiliului parohial), Gheorghe Stroe se

menţinea în limitele unei narativităţi accep-

tate subiectiv sau obiectiv, în noul volum,

Speranţa bătrânului judecător (Editura

eLiteratura, Bucureşti, 2015), autoreferenţia -

litatea, mai accentuată (a se vedea Cuvânt

înainte), face ca această carte să fie atinsă de

biografism, în sensul prevalenţei eului non-
fictiv faţă de eul fictiv. Este o carte crepuscu-

lară, dominată de o tristeţe când senină,

acceptată, când sfâşietoare, asumată. De unde

provine această tristeţe metafizică, o tristeţe

de Ecclesiast, care antrenează fibrele profun -

de nu doar ale omunului, ci ale umanităţii?

Aş spune că din raportarea tragică la timp,

timpul fiind supratema volumului de nuvele,

incluzând meditaţia asupra condiţiei tragice a

omului. 

Pensionarea este motivul recurent, ma-

joritatea personajelor ilustrează această vârstă

a amurgului, asociat cu ideea trecerii neiertă-

toare, trecere conştientizată în pragul acestei

mici treceri care este momentul pensionării.

Nici un alt scriitor nu a scris pagini atât de tul-

burătoare despre acest prag, despre această

trecere care scoate individul dintr-un centru,

din care crede/a crezut că poate valoriza

lumea aflându-şi propriul rost, aruncându-l

într-o margine unde îi sunt interzise aspira -

ţiile şi speranţa. Singura nădejde, cea afirmată

şi de bătrânul judecător, este reîntoarcerea la

centru, revenirea, printr-o iluzorie întoarcere

a timpului ireversibil. În confruntarea dintre

timpul istoric şi cel mitic, individul iese în-

vins.

Prozatorul îşi gândeşte cartea circular:

cele două proze de început – Cuvânt înainte,

şi de final – Destinatar, sugerează un ciclu

epic, ce debutează cu speranţa unei noi vieţi

recâştigate la pensionare pentru a se sfârşi în

moarte. Supratema timpului se însoţeşte de

un laitmotiv, prezent în prima proză, petre-

cerea pentru a marca pragul trecerii de la

viaţa activă la cea pasivă, laitmotiv care-şi

desface sensurile pentru a ilustra trecerea şi

pe-trecerea în timp a generaţiilor, mod sem-

nificativ de a echivala viaţa cu pe-trecerea,

prin revelarea sensului originar al cuvântului. 

Alegând cancelaria ca spaţiu al dramei

senectuţii, Gheorghe Stroe realizează o ima -

gine veridică, realistă a unei lumi închise care

şi-a creat iluzia propriei importanţe şi utilităţi.

Micile scene pe care le construieşte prezintă

contrapunctic o lume prin schiţarea unor

tipologii ale egoismului pentru a sugera adec-

varea temporală a clasicei confruntări dintre

tineri şi bătrâni. Ceea ce Vasile Vlădescu în -

ţelege din investigarea acestor grupuri sufi-

ciente în supraevaluarea proprie şi în egois- 

mul funciar înţelege, deopotrivă, şi cititorul:

drama bătrâneţii începe cu pensionarea prin

prăbuşirea speranţelor, prin retragerea drep-

tului de a visa, de a aspira la o împlinire spi -

rituală după acest moment, prin conştienti- 

zarea limitelor şi a ratării: „Nu sunt nimic din
ce aş fi putut să fiu!”. Intuiţia pluriversului

este o sugestie a mulţimii de posibilităţi ale

devenirii. Dintre cuantele devenirii, Vasile

Vlădescu a ales o posibilitate, cea care i-a

scris viaţa şi i-a definit destinul. Ceea ce speră

el acum este posibilitatea revenirii în punctul

zero pentru şansa unei noi alegeri. Ceilalţi îi

refuză, însă, şansa. De speranţele recuperării

unui timp considerat pierdut se leagă tema

senectuţii în Unsprezece luni în Valea Sării,

în acompaniamentul unei nostalgii a origi -

nilor. O dată produsă dezrădăcinarea, întoar -

cerea nu mai este posibilă. E o altă imposibilă
întoarcere.

Dincolo de alte rele ale senectuţii, boala,

de exemplu, faţă de care Gheorghe Stroe

rămâne indiferent, pensionarul său este un om

sănătos, visând la marea şansă a recuperării

vie ţii neconsumate, drama acestei vârste în -

seamnă însingurare, singurătatea la care te

obligă ceilalţi, marginalizarea, absenţa drep-

tului la o viaţă creativă, anexarea la interesul

celor tineri, retragerea oricărei posibilităţi de

a trăi în deplină libertate de sine.

Personajele aparţin tipologiei pensiona -

rului în Cuvânt înainte, Unsprezece luni în

Valea Sării, Dublu coşmar cu o casă, Car -

tea neamurilor, Predica după Ecclesiast,

Destinatar. Drama senectuţii este accentuată

de ideea paradoxurilor temporale pe care

Milan Kundera o aplica societăţii postmo -

derne, sugestiv realizată de Gheorghe Stroe

în Predica după Ecclesiast. Odată cu tre-

cerea timpului şi spaţiile se îngustează, fuga

nu mai este posibilă; la un moment dat, în faţă

se ridică un zid pe care omul îl presimte şi

pentru care, inconştient, se pregăteşte, aşa

cum o fac şi soţii Oţelea care-şi trăiesc prin

anamneză momentul final.

Trecerea neiertătoare a timpului are, în

Dublu coşmar cu o casă, răsfrângeri în real,

în sugestia terorii istoriei. Gândită ca o poves -

te despre progresia fricii, oarecum asemănă-

toare cu nuvela psihologică a lui I.L. Cara- 

giale O făclie de Paşte, proza lui Gheorghe

Stroe se distanţează esenţial prin implicaţiile

etico-politice. Frica de care suferă Petre Gri -

goriu este frica indusă de dictatura terorii care

a proclamat-o ca nouă religie. Deposedat fără

explicaţii de casa părintească, Petre Grigoriu

nu reacţionează, nu se revoltă de frică. Abil

întreţinută, într-un mod pe care nu-l intuieşte,

frica („...ţinea doar de întâmplare să te afli
printre cei arestaţi sau printre cei liberi”)

duce la nesiguranţă, la alienare. Revoluţia din

’89 îl salvează de această maladie, iar sen-

surile se convertesc. Gestul din final al lui

Petre, în urma întâlnirii cu acela care-i luase

casa prin rapt, este semnificativ: lăsându-i

casa fostului activist, el îi lasă şi stafiile tre-

cutului, eliberându-se de frică, aureolându-se

de puterea cathartică a iertării.

În Cartea neamurilor, ideea că bătrânii

sunt memoria comunităţii este sugerată prin

cronica pe care o ţine Costică Mitan pentru a

consemna evenimentele satului. Călătoria lui

prin sat pentru a-şi întâmpina nepotul este o

recunoaştere a valorii vieţii, modul său de a

sărbători triumful vieţii asupra morţii, copiii

fiind eternitatea concretă, accesibilă omului

obişnuit: „Străbătu fără toiag prispa largă,
după ce îl dăduse cuiva în spate şi, intrând în
casă, văzu pe prunc împreună cu Maria,
mama lui, şi se lăsă în genunchi lângă patul
acestuia, să-l vadă mai bine”. Însemnarea din

final, cu rezonanţe biblice („Costică Mitan a
făcut pe Neculai. Neculai a făcut pe Cristian.
Şi numele de Mitan se păstrează în Valea
Sării”), reprezintă acest triumf, dar şi o su -

gestie christică a devenirii, prin care viaţa se

sacralizează.

Simbolismul vieţii şi al morţii transpare

în Icon, cea mai ezoterică dintre nuvelele

volumului. De la sensul literal al cuvântului,

conform DEX-ului, de mic simbol grafic

afişat pe ecranul calculatorului, care permite

efectuarea rapidă a unei comenzi speciale,

prozatorul glisează spre sensul literar, sim-

bolic, prin care are loc transgresarea realului

şi transfigurarea. Căutarea fiului de către tată

devine o parabolă despre suferinţă, credinţă

şi moarte. Mitul christic, reinterpretat, este in-

trodus în paradigma vieţii moderne secula -

rizate. Este acesta modul lui Gheorghe Stroe

de a sugera camuflarea sacrului în profan:

orice tată care-şi caută fiul repetă suferinţa di-

vină a Tatălui ceresc care-şi caută Fiul dăruit,

din iubire, umanităţii.

Epicul dublat de filozofia existenţei este

noutatea prin care Gheorghe Stroe îşi sur-

prinde cititorul, demonstrând capacitatea de

a se reinventa epic, de a-şi adapta temele unei

viziuni integratoare date de meditaţia gravă,

tensionată asupra destinului omului.
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În penumbră, fie ea naturală, fie con-

struită prin atenuarea luminii fireşti, dar

condamnate la luciditate, lucrurile se văd alt-

fel: capătă adâncime, pierd contururi, se

con topesc, într-o osmoză continuă. Cu acest

sentiment am încheiat parcurgerea pasio -

nantului volum de debut semnat de M.B.

Ionescu-Lupeanu (Strigoii lui Şuţu, Ed. Ju-

nimea, Iaşi, 2015), nume care, deja, din cât

am observat, s-a remarcat de ceva vreme în

paginile revistelor culturale româneşti, câte

mai sunt, şi, frecvent, în eşalonul de avan-

gardă al concursurilor şi festivalurilor lite -

rare. Deşi excelează în proză scurtă, îl

bă nuiesc lucrând la un roman. Nu de alt -

ceva, dar apetitul pentru intersectarea pla-

nurilor şi amplul suflu narativ îi deconspiră

vocaţia de alergător de cursă lungă. Pe dis-

tanţe reduse, efectele benefice sunt evi-

dente: epicul se concentrează, iar textul

câştigă în densitate, de unde şi impresia de

animaţie, lipsită, totuşi, de stridenţă. Proza

lui M.B. Ionescu-Lupeanu are un ritm care

nu consonează cu acela al timpului ales

pentru derularea acţiunii, de obicei incert

sau – dacă beneficiază de jaloane docu-

mentare ori biografice stricte – împins într-o

zonă nebuloasă, greu de reperat.

Aceste saturnalii valahe, cu ecouri din

mistică, din mitologie, din cronici sau din

starea civilă, au un numitor comun: orgias-

ticul. Fără pudoare, cu impetuozitate adoles-

centină chiar, autorul nici măcar nu încearcă

să escamoteze faptul că textul nu are menirea

să exprime, ci să sugereze. De aceea, nici mi-

cile „cruzimi“ lexicale nu au darul de a epata

sau de a vulnera o retină exagerat de sensi-

bilă. Ele se integrează fără ostentaţie, dar şi

fără reticenţe, adică firesc, în economia dis-

cursului epic.

Se vede limpede că autorul are vocaţia

„suflării colbului“, dar aceasta numai în

povestirile cu trimitere explicit către pisanii

tocite de vreme, către zapisuri şi letopiseţe,

din vremuri incerte ca determinare tempo-

rală. Chiar ancorate astfel într-un anume seg-

ment al istoriei, scenele imaginate tumultuos

şi veridic se nutresc din metafizica luminii

crepusculare. Bacanale tenebroase, erotism

exacerbat, spaime mocnite, la graniţa dintre

noapte şi zi, dintre banal şi senzaţional – iată

jaloanele unui univers bântuit de vâlve, şti -

me, moroi, de fata-pădurii şi de omul-nopţii,

dar şi de eroi aproape palpabili, aglutinaţi la

limita verosimilului.

Prozatorul re-descoperă situaţii, senzaţii

şi trăiri din propria trecere prin lume, dilată

percepţii latente, redefineşte emoţii, atribuin -

du-le adesea unor personaje fictive, cu bio -

gra fie îndeobşte tenebroasă. Asemenea lui

Caragiale, el poate spune oricând: „Văz enorm
şi simţ monstruos“. Joaca lui de-a participarea

la petreceri deşucheate, la scene de alcov fără

tabuuri ori la isprăvi picareşti ale unor bri -

ganzi autohtoni dobândeşte certă greutate es-

tetică. Efervescent fără să pară a-şi fi propus

aceasta, captivant prin ceea ce decurge din

exerciţiul stilistic, M.B. Ionescu-Lupeanu

reprezintă deja, înclin să cred, prin Strigoii

lui Şuţu, un nume remarcabil pe rafturile cu

cărţi semnate de autori români contemporani.

Ana Dobre

Speran\ele tân[rului prozator

Gabriel Cheroiu

Saturnalii valahe
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Un poet care-şi afirmă şi îşi

rezumă crezul poetic de-o viaţă, cu

directeţe, printr-o formulă simplă şi

absolută, cuprinsă în titlul celei mai

recente cărţi publicate, este Cons -

tantin Preda, al cărui volum din

2015 se numeşte Aş muri dacă

n-aş scrie. El este un liric de vo-

caţie, un copil teribil încurajat încă

de la debut, din anii ’80, de nume

importante ale literaturii noastre de

astăzi, de la Eugen Negrici la Mir -

cea Dinescu, de la Fănuş Neagu la

Nichita Stănescu, de la Marin So -

rescu la Florin Mugur, de la Alex.

Ştefănescu la Laurenţiu Ulici, de la

Constanţa Buzea la Ioan Alexan-

dru. Acum, la cei cincizeci şi cinci

de ani ai poetului, izvorul n-a secat,

versurile sale îşi păstrează energia

şi expresivitatea prin care s-a făcut

remarcat: „septembrie a coborât în
oraş/ ca un zeu, ca un elev de liceu,
ca un cal nărăvaş// septembrie a
dat iama în livezile cu mere/ sep-
tembrie cutreieră străzile după
fagurii ascunşi în ciubere// septem-
brie trage clopotul la schit/ femeile
tinere beau sfâşiere cu vin îndul-
cit...”.

Nu e întâmplătoare susţinerea

pe care i-au arătat-o lui Constantin

Preda poeţi ca Ioan Alexandru,

Adri an Păunescu sau Mircea Di-

nescu, deoarece, în chip vădit, el le

continuă arta poetică. Muzical, pa-

sionat de mireasma tare a meta -

forei, este un poet din stirpea lui

Esenin, pentru care emisia lirică

reprezintă o stare naturală şi de

aceea este continuă, ca în acest

poem dedicat lui Nichita Danilov:

„zăpada aceasta e cel mai frumos
hrisov/ pe care cerbii şi jderii i l-au
scris lui danilov// zăpada aceasta e
mai frumoasă decât – mlădie – ră-
chita/ pe care jderii şi cerbii i-au
scris lui nichita// zăpada aceasta
are o mie de tâlcuri albastre sau
mov/ zăpada aceasta e chiar barba
lui danilov”. 

Tema dominantă din acest vo -

lum este poezia de dragoste şi aici

poetul dovedeşte o capacitate sur-

prinzătoare de a se înfiora şi e ca-

pabil să scrie pe o paletă largă de

tonalităţi, de la imnic („toate mă -
rile lumii, toate mările/ le-am in-

ventat pentru tine/ toate amurgurile
şi înserările/ toate corăbiile încăr-
cate cu aur, cu smirnă, cu flori şi
violine// vor veni zăpezi uriaşe/ vor
pieri oraşe sub zăpezi/ voi inventa
pentru tine alte cetăţi, alte oraşe/
alte păduri, alte turme de cerbi,
alte cirezi...”) şi până la elegiac

(„ultimele raze/ din cel din urmă
amurg/ dumnezeu strecoară în fra -
ze/ tristeţea ultimei zile de toamnă
din burg”).

Constantin Preda, cel care măr-

turiseşte că ar muri dacă n-ar scrie,

este un poet înnăscut, care crede în

versul frumos, pe care-l slujeşte cu

dăruire. 

Critic, istoric literar, profesor

universitar, Ion Pop îşi mărturiseşte

vocaţia lirică primordială şi în cel

mai recent volum al său, Casa scă-

rilor, Ed. Cartea Românească,

2015, unde gânditorul îl dublează

(şi îl fortifică) pe poet, în încercarea

de a dialoga, de a-şi exprima con-

cluziile după o viaţă de gândire şi

creaţie, de a testa şi reevalua prin-

cipiile artei sale, îndelung şi fidel

exersate, de „poet târziu-moder-
nist”, cum se autocaracterizează. Îşi

simte existenţa în întregul său, cu

partea contemplativă, dar şi cu

aceea măcinată de boală, în aştep-

tarea sfârşitului ineluctabil, desfă -

şurată exclusiv în ritmul arsenalului

literar bine însuşit, al imaginilor şi

tropilor veneraţi, îşi aduce mereu

aminte de identitatea sa definitorie,

de literat şi poet, blazon nobiliar im-

posibil de uitat (iar această continuă

referire emoţionează, căci aparţine

cuiva care a dăruit totul vocaţiei

sale!): „N-am crezut că voi învăţa
moartea/ coborând nişte banale
scări,/ uzând de o foarte uzată me-
taforă,/ în ritm de poezie clasică”

(Acel refren). 

Însăşi această fidelitate îl în-

dreptăţeşte să recurgă la francheţe,

pe el, profesionistul acestei arte,

obiş nuit altădată cu semitonurile

tradiţionalei discreţii lirice: „După
atâtea ocoluri metaforice/ şi zum-
zet al conotaţiilor,/ nu mi-a mai
rămas, în tăcere,/ decât să spun lu-
crurilor pe nume” (După atâtea

ocoluri), spre a lăsa un straniu le-
gatum, plin de eroism şi, câteodată,

de îndoială („un Dumnezeu care/
când există, când nu există”), de

unde, firesc, gama temelor abor-

date – credinţa în poezie, preocu-

parea faţă de metapoezie, lupta cu

maladiile trupului, dar mai ales cu

cele sociale, frământarea polemică,

formularea cât mai deplină a rostu-

lui său superior didactic, acela de

iniţiator în misteriile transfigurării

artistice a realului. 

Chiar şi cravata sa este nobilă,

fiindcă întruchipează o transmisie

cvasiiniţiatică de la un alt poet,

Gellu Naum, prin văduva sa. În

„asurzitorul vacarm din jur” (Cra-

vata lui Gellu Naum), acest mic

obiect vestimentar simbolic îl ajută

să-şi păstreze fermitatea: „Tu mă
salvezi atunci, cravată a lui Gellu
Naum,/ un gât mai ţeapăn printre
atâtea capete moi, plecate (...) bie-
tele tălpi amorţite,/ genunchii ru-
giniţi, unghiile-nvechite/ parcă mai
prind un pic de curaj”. În pofida

vârstei şi a suferinţelor ce-l macină,

poetul îşi afirmă constant rezistenţa

în faţa vulgarităţii invadatoare. Pân-

dit de imboldul de a striga, precum

în Degetul lui Bach, îl chinuie re-

muşcarea că, prin incapacitatea de

a îndura, nu se arată la înălţimea

unei misiuni, lipseşte „din partitură”

chiar el, cultivat prin artă (şi care,

cum declară în alt poem, ascultă

„zilnic câte o sonată de Bach”).

Trăieşte o enormă suferinţă în so-

cietatea de astăzi, aidoma lui Bach,

compozitorul preferat, nici el scutit

de durere, scriind cândva unui prie-

ten că „nici moartea lui Isus Cris-
tos/ nu poate să ne aline suferinţa”

(Un moment de slăbiciune). Dacă

omenescul e sortit durerosului, poe-

tul caută transgresarea laturii sale

fragile, conştient de puterile mân-

tuitoare ale artei.

Scenografia poemului ce dă ti -

tlul volumului este, după cum se

menţionează cu grijă, o casă a scă-

rilor de la universitatea clujeană, loc

meschin, cu iz de stătut şi cu vop-

sea cojită, complet banal deci, de

n-ar fi treptele, pretabile la o amplă

digresiune despre sacru şi inefabil!

Dar autorul îşi regizează bine deco-

rul piesei, căci vorbim de un mono-

log, dramatic, într-adevăr, în toate

sensurile, mergând ţintă spre su-

biect, în inima chestiunii, una de

viaţă şi de moarte pentru profeso-

rul-poet, personalitate exemplară a

literelor româneşti, redus cu mode-

stie, fără însă a se plictisi vreodată,

la rolul de interlocutor al câtorva ti-

neri studenţi, novici într-ale scrisu-

lui, cu care încearcă să poarte o

conversaţie, eşuată în final. O con-

versaţie de sfârşit (şi început) de

lume, caracterizându-l pe Ion Pop

ca pe un gânditor social cu antene

nespus de sensibile la climatul ori

direcţia atitudinilor şi faptelor cul-

turale de astăzi. Îşi pune problema

comunicării între generaţii, pentru

el cu mult mai mult decât un con-

tact personal – o necesară (obliga-

torie în sens iniţiatic!) relaţionare a

unor coduri, o translatare (ideal) ar-

monioasă a unei experienţe şi per-

cepţii ale lumii, ce, dintr-o dată, nu

mai pare posibilă, încât poetul în-

cheie: „Am tăcut, în sfârşit,/ m-am
simţit dintr-o dată/ singur . (...) Am
salutat scurt,/ am plecat./ Mi-am
adus brusc aminte/ că voi muri”
(Casa scărilor). Profesorul trăieşte

disperarea că poeţii de astăzi nu mai

sunt deschişi spre metafizică, în

timp ce sensibilitatea actuală de-

vine, pe zi ce trece, tot mai insensi-

bilă la diafan: „am amintit şi de
Carul Mare/ şi de ţârâitul îndepăr-
tat al miliardelor de greieri/ din ier-
burile Căii Lactee,/ pe care nu-l
mai aude aproape nimeni” (ibi-
dem). Profesorul are curajul să

abordeze tema ingrată a îndepărtării

de poezie a noilor generaţii, mereu

mai îndepărtate şi faţă de promoţiile

mai vechi, creatoare de valori inte-

lectuale şi spirituale fondatoare. El

invită, cu bonomie pedagogică, la

reluarea marilor experienţe umane,

la inevitabila ajustare a personali-

tăţii individuale la vasta deschidere

cosmică: „cum alunecară ei, uceni-
cii,/ cam neglijenţi peste suprafeţe/
închipuindu-şi că pipăitul,/ că mi-
rosul, că gustul/ au de-acum supre-
maţia universală”. Îl îngrozeşte

atrofierea progresivă a unor dispo-

nibilităţi, contemplă uşurinţa tineri-

lor poeţi de a vira înspre empirism,

dar emoţia răvăşitoare îi este, toto-

dată, întretăiată de speranţă („căci,
să ştiţi de la mine, nu se poate ca
poezia/ să nu se deschidă, cât de
cât,/ spre o pâlpâitoare, mică aură/
metafizică”). Lucid, se simte ridi-

col, ca în faţa unei schimbări de pa-

radigmă ireversibile (şi tocmai acest

fatum îl îngrozeşte): „m-am trezit
ţinându-le un fel de ciudată pre-
dică/ despre vremurile noastre atât
de nevrednice/ (o, chiar şi acum,
sunt atât de revoltat şi scârbit,/ că
nici nu mai are rost să caut cal-
mante,/ îndulcite pastile de mentă/
în lumea asta dementă!)/ şi am în-
cheiat într-un fel de disperare pate-
tică,/ cu celebrul citat din Dosto- 
ievski/ despre frumosul care, totuşi,/
oricât de târziu,/ va salva lumea”

(ibid.).
Ridicolul, până şi el, este bene-

fic, în cadrul unei pedagogii eroice,

atât de necesare. Poetul-profesor

nu-şi regretă expunerea impruden -

tă: dacă tânăra generaţie are curaj,

şi el are, şi încă unul cu mult mai

ma tur, mai calificat! În poemul

Toc mai lucram (o capodoperă!),

autoironia paralelă trăirii în şi prin

poezie ajunge la cote maxime „Toc-
mai lucram la o ediţie critică din
Urmuz/ când am fost spintecat pen-
tru a cincea oară (...) Fiind acum
«compus din»,/ ca bizarii eroi ur-
muzieni,/ mi-e mai degrabă ruşine,/
chiar foarte ruşine,/ când ies din
nou în zăpadă şi ger,/ aşa de mur-
dar, cu atâtea linii/ deplasate, cu
sângele meu abia închegat/ ajuns
un fel de jeg/ al fostelor geometrii...
Pare că se răzbună acum/ prea
multa literatură înghiţită,/ da, şi
fermenţii/ Literaturii Viitorului (...)
Dar foarte mândru că pot ilustra şi
eu/ cât de cât autentic/ realismul
poetic al ultimei generaţii”. În ase-

menea clipe de elecţie starea poe-

tică, se vede, s-a transformat într-un

crez militant, ca în la fel de reuşitul

poem Mere, de o supranaturală de-

licateţe, afirmând într-o şoaptă di-

vină că mai există o lume a spi- 

ri tului, iar intuiţia frumuseţii nemu-

ritoare nu poate fi captată în lumea

materială, ci doar adulmecată inci-

dental, oblic, părelnic, convingerea

fiind câştigată post factum.

Tema strigătului, ca unică reac -

ţie posibilă (fie ea rizibilă ori, evi-

dent, ineficientă, ca în E timpul,

unde scârba de „Cei Tari şi Cei
Mari” îl îndeamnă „Să scot un ţipăt
incult – câţiva gură-cască/ s-ar
amuza o clipă,/ în drumul spre hi-
permarket”) la haosul pe care îl

vede întronat tot mai dezinvolt în

societate, continuă, pe întreg par-

cursul volumului, închizând, ro-

tund, o viaţă dedicată poeziei:

„Înainte de a mă descompune,/ voi
spune totuşi/ că am dreptul măcar
la un strigăt./ Va fi ultima mea for -
mă de coerenţă,/ cea de pe urmă,
însă dreaptă,/ coloană vertebrală”

(Dar eu).

Rostirea, demnă, uşurează to-

tuşi considerabil durerea – poetul

caută transgresarea laturii sale fra-

gile, conştient de puterile mântui-

toare ale artei. Chiar şi acum. El nu

dezertează, ba chiar constată uneori

că, în pofida strigătului, are acces la

o superioară seninătate, dincolo de

durere, de conştiinţa stingerii (De

îndată ce). Contează demnitatea

luptei duse până la capăt, mesajul

mai presus de cuvinte. În Mestea-

cănul, textul final al cărţii, poetul îi

roagă pe copiii săi să planteze un

copac: „Nu ştiu cum să le spun/ că
mă gândesc şi la ziua/ când, de de-
parte de tot/ şi cu gura pe veci în-
chisă,/ va trebui, totuşi, neapărat,/
să le comunic ceva/ foarte, foarte
important”. 

Poetul şi profesorul Ion Pop nu

mai poate fi singur după ce a scris

acest volum.
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Poezie

Strigătul

am văzut spiritul 

care-şi primeşte trupul său

l-am văzut cum fuge,

cum sare în gol de pe munte,

cum îşi ridică braţele –

cum zboară şi strigă: am trup, am trup...

Trezire 

psihologia începe acolo 

unde lucrurile nu mai sunt clare

ea se scaldă în apele tulburi,

penumbra este sursa ei perpetuă

sâmburele care dezvoltă zona nedefinirii,

perimetrul cenuşiu

vorbim despre forţele nimănui 

(ce să mai vorbim) 

sunt spectator în creierul meu 

pe canalele speciale trec bărcile supersonice

prevăd accidentul, dar nu pot face nimic

strigătul mut pulverizează icre de peşte

Timpul

au umplut pământul

erau mai mulţi decât iarba cea verde

peste ei nu mai exista nici aer, nici apă

erau nemuritori şi nu mai era nici un loc liber

atunci, 

a venit ca o pasăre de pradă timpul

Euristică

copilul demontează păpuşa

se pregăteşte să demonteze şi oameni 

şi capra cu trei iezi

Dr-ului Tulp

el este doctorul care îmi împresoară trupul

şi caută ceva cu mâinile sale pline de sânge

în curând va ajunge la inima mea, 

care nu este ea, este alta

se aşteaptă râmele de nămol,

ele sunt speranţa, sunt vii, toate se mişcă 

ca un balaur călare pe inima mea, care este alta

se aduc tuburi noi, ţevi din plastic şi instalatorii care scuipă 

şi înjură nămolul verzui-lipicios ca o vomă

toţi sunt subjugaţi de măreţia dr Tulp, 

care nu mai doarme de ieri, de trei zile, 

din secolul acela cu stelele albe şi roiuri de fluturi pictaţi

o să pun mâna pe dr Tulp şi-o să-i zâmbesc 

o să râdem în gaşcă cu instalatorii

şi-o să fumez colesterol şi trabucuri

o să-l trag de halat şi-o să-l întreb 

despre faimoasa sa lecţie de anatomie

şi dacă, cumva, eu am fost răzvrătitul salvat

Fluture

cred că ar mai fi o dimensiune 

aceea de prelungire

în această teorie 

stă la pândă o subcategorie – amăgirea 

ca o limbă umedă de cameleon 

Amnezie

Ziua ne încearcă cu gânduri rebele,

dar seara e mult prea târziu pentru ele.

Obosiţi, temători, ne privim fără chef,

universul ni se scufundă de la un simplu gest.

A fost odată un freamăt în doi,

când nopţile cu stele vorbeau pentru noi,

îţi simţeam răsuflarea şi în ea mă pierdeam,

adormeam îmbrăţişaţi şi zorile ne dezmierdau.

A fost, dar nu foarte de mult.

Acum suntem depăşiţi de sentimente şi timp,

ne pierdem în vorbe pustii, câteodată,

uitând prima zi şi tot ce ne leagă.

Privirea mângâie zarea

Şi, totuşi, lumina apare

chiar dacă întunericul se lasă din nou,

peste pleoape obosite,

cercetând răul din suflet de om.

Frunzele pică, copacii se frâng

sub anii ce devin tot mai grei,

şuvoaie de sentimente distrug

speranţa, aruncând-o în noroi.

Ne scufundăm într-o noapte lăptoasă

încercând să acoperim cu un petec de cer

sufletul dezgolit fără voie

şi clipele rătăcite din el.

Din iubire se naşte lumina

împletind frumosul cu ziua.

Uneori, privirea mângâie zarea...

La orizont, cuvântul îşi îneacă valoarea.

Coca Popescu

Marin DumitrescuVirgil Todeasă

GÂNDUL

Gândul este un copac

Înfipt în creierul meu.

Un parazit care se hrăneşte

Cu mare parte din ceea ce ar fi trebuit

Să asimilez.

Are rădăcini care mi-au perforat

Plămânii şi ficatul

Şi ramurile lui ajung 

Dincolo de Steaua Polară.

Înfloreşte în cosmos

Universal şi frumos

Şi este fecundat de toate întrebările

Şi îi cade sămânţa să încolţească, 

Pe toate cărările

De sub fruntea mea pământească. 

TIMPUL TACE CÂND TRECE

Treci pe lângă mine, mutule şi răule,

Cu privire de înger şi mângâiere de drac

Şi nu-mi spui nimic şi mă împingi în hăurile

Infinite ale lumii unui tictac.

Ceasul nu mă lasă să dorm şi nu mă lasă

Nici măcar să visez, pentru că viitorul visat

Este o lume netrăită şi mult mai frumoasă,

Care mă aşteaptă cu adevărat,

Chiar dacă dincolo de vise, pe mal,

Mă aşteaptă tot el, timpul convins

Că mă iubeşte, plângând infernal

Şi pleacă mereu, dinadins.

FLUTURELE

În seara aceasta

Fluturele a intrat prin fereastră,

Tocmai când încercam să adorm

Vâslind obosit printre 

Dureri.

De obicei, 

Fluturele venea să mă vadă

Şi se uita la mine de afară.

Nu mă întreba nimic

Şi nu-i răspundeam.

În seara aceasta

Fluturele a trecut prin fereastră,

Prin sticla geamului bătând din aripi

Grav,

Fără să spargă sticla

Şi m-a privit în ochi.

După aceea fluturele

Şi-a continuat zborul,

Bătând din aripi

Prin lemnul mesei

Şi prin tot aerul respirat de mine

Şi a îngenunchiat în cele din urmă 

Pe tavan. 

LUNA

Satelitul natural al pământului

Este ochiul meu drept,

Pe care i l-am scos de sub arcadă gândului

Meu înţelept.

Cu el văd pământul

Şi înţeleg perfect mişcarea,

Pe care o trimit cu gândul

În toată depărtarea,

Luminând 

Până dincolo de moarte,

Şi scriind albastru

Ca un astru,

O carte

Despre moarte 

Şi despre lumină

Şi cartea

Nu se mai termină.

Satelitul natural al pământului

Este ochiul meu drept,

Pe care i l-am scos de sub arcadă gândului

Meu înţelept.

DIALECTICA NATURII

Înăuntru şi adânc, marea emoţionată

Mută bancuri de peşti, dintr-un loc în altul,

Şi dacă am visat extravagant vreodată,

Muntele mi-a pietrificat visul în tot înaltul

Şi de pe stânci albastre, cu ochi de stâncă,

De sub care cu peşti albaştrii plâng izvoare,

Arunc tot cerul în marea emoţionată şi adâncă

Şi noaptea, stelele şi peştii tac în mare.

Şi ziua mi-o petrec vorbind cu timpul dus

Şi făcând planuri mari pentru eternitate,

Cu ochi de peşte şi de stâncă şi de vultur sus,

Străjer al visului pe care l-am făcut cetate.
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Pe bulevard

Spre dimineaţă adorm în propria cenuşă

un rac îmi este pernă

îmi bandajez faţa tumefiată de lovituri

aud întrebări despre o ceaţă

realitatea revarsă peste acoperişuri smog dens

plutesc 

îmi număr coastele 

peste răni bat şindrilă să zbor ca Icar

trupul meu se prăbuşeşte 

pe bulevard, compoziţie cu linii curbe şi 

pete de vopsea.

Un moment

Supravieţuitorul cu transplant de memorie

ţine în mână o radiografie a trecutului

trece cu dalta peste glezna statuii din lemn

înlocuieşte iubirea carnală cu numere algebrice şi metafore

în jur mediu cu păsări de stronţiu 

epave, tuburi cu oxigen, insolvenţe sociale.

La început

La început am văzut ceaţa atotcuprinzătoare

în spatele esenţei lucrurilor 

apoi am văzut rănirea luminii 

pentru mine lumea se făcu în trei zile 

pentru mine viaţa esenţă se poate trăi în trei zile

cât se poate trăi în trei zile, învăţătorule?

dar ce cred eu e o senzaţie de gri 

ca o tinichea zornăind pe stradă 

la capătul unei sfori

impasibil trasă de un copil

care simte totul, aude totul, vede totul. 

POETUL

Avea obiceiul să dea alte nume 

prietenilor din agenda telefonică

Aurel se numea Decebal

Mircea era însuşi Zamolxe

Daniel devenea Ucigă-l Toaca.

La dreapta lui Dumnezeu 

stătea îngerul Gabriel 

în mână cu stiletul de raze

aşteptând înţelept clipa 

nimicitoarei judecăţi de apoi.

Astfel poetul trecea 

zâmbind mai departe 

până hăt presus de moarte.

Doar iubirea lui purta 

două nume deodată

în zori se numea Roura

spre seară Noura iar noaptea 

nu mai avea alt nume:

dormea liniştită în braţele poetului

iar el se năştea 

pentru a şasea oară

din chiar ovarul lipsă 

al fostei sale iubiri

şi parcă se făcea lumină.

TOTUŞI VIAŢA 

În week-end sentimentele 

zăbovesc în faţa oglinzii 

îmbracă haine de firmă 

frecventează saloane de frumuseţe 

se dau cu parfumuri fine

puţin fond de ten 

peste paloarea nostalgiei 

după o iubire inexistentă

şi totuşi întrezărită mereu

cum soarele stinsei veri 

prin cenuşiul lentilelor heliomate 

câteva tuşe de fard mascând 

umbra atâtor lacrimi reprimate

rujul strident ca o pată de sânge 

amintind clipa unică în care 

destinul te-a sărutat pe gură 

dăruindu-ţi verigheta

apoi convoiul 

după-amiezilor duminicale petrecute 

cu prietenii & rudele apropiate 

fumul grătarului încins 

răspândind în văzduh mireasma 

domestică a împlinirii conjugale 

momentele de pasiune fugară 

când tandreţea desfundă 

sticla de şampanie a cinei romantice 

lumânări licărind pe şemineu 

minuscule focuri de artificii 

şi într-un târziu pumnul 

de confeti pe care 

fericirea ţi-l azvârle în faţă 

dar vine iar dimineaţa de luni 

şi viaţa trece rânjind mai departe

cu sau fără sentimente cu sau fără noi.

CANTILENĂ

Atinge-mi numai tâmpla cu mâna ta uşoară

ca umbra frunzelor pe ape. Taci.

Doar freamătul ninsorii să-l auzim în seară

şi-ncremenitul foşnet al goilor copaci.

Încărunţesc magnolii sub geamul tău adio

va trece înc-o noapte va trece un alt veac

iubirea ta străino cât de târziu voi şti-o

va fi atunci lumină în cerul meu sărac.

Dar uită pentr-o clipă c-ai fost demult promisă

sub sacre jurăminte a altuia să fii

şi lasă-mi numai mie iluzia proscrisă

că eşti a mea o noapte că sunt al tău o zi.

De-o lungă aşteptare s-au desfrunzit castanii

în tine-i primăvară în mine iarnă iar

şi, Doamne, cât de iute se scuturară anii

iar zilele ca frunze foşnesc prin calendar!

Să nu îţi fie teamă de clipa cea bătrână

te voi păstra în cântec la fel ca pân-acum,

azvârle-n hău oglinda, aşteaptă numai până

voi fi din nou cărare sub pasul tău şi drum.

Să nu îţi fie teamă de clipa cea urâtă

nu are frumuseţea înfăţişare-n chip,

ea va rămâne vie atâta vreme câtă

nu-i vom zidi-n uitare statuie de nisip.

Am scris acestea toate în Iarna Învierii

nu ştiu dacă Preasfântul mă va ierta ori nu

c-am vrut să simt o clipă tandreţea mângâierii

ce dintre toate-n lume ştii să mi-o dai doar tu.

A ŞAPTEA ZI 

În ziua a şaptea ostenit fiind 

Tatăl Ceresc a aţipit preţ 

de-o secundă cât o mie de ani.

S-a deşteptat din somn şi a semnat

cel mai frumos poem

care s-a scris vreodată

acel poem avea un singur vers

Lumină. Şi s-a făcut deodată

deşi soarele era demult pe cer

exact acolo unde El îl aşezase. 

PÂINE ŞI LACRIMĂ

Când nu mai am sare în casă

trag un plâns şi lacrima mea

dă gust coltucului de pâine

mă satur şi pot să stau nemâncat

o zi întreagă şi treaz în somn

hăt până-n zorii ăluilalt mileniu.

Tablou

O pasăre zace-nlănţuită pe caldarâmul bulevardului Magheru

luminile neoanelor publicitare înfăşoară strâns o cârpă murdară

un cleşte se răsuceşte în jurul gâtului firav vânăt de frig

doi ochi rotunzi, negri, mici, mă privesc neputincioşi

dintre pene cenuşii zburlite, spaimă şi moarte, scâncet şi rugă

se zbate să scape din nevăzutele braţe, fire metalice tăioase

se târăşte spre mijlocul străzii precum un muribund pe front

lăsând în urmă o dâră de sânge

traversând strada printre maşini mă apropii s-o ridic, şoferi indiferenţi 

ambreiază motoarele, înjură, pleacă omule din drum, strigă furioşi,

pasărea năucită de strălucirea becurilor multicolore

se prăbuşeşte pe dunga argintie ce separă sensurile de circulaţie

roţile bolizilor bucureştenilor trec în viteză 

pe lângă pasărea cântătoare rănită

şi creionul meu scrijelind prin aer acest poem.

Omul deşeu

Femeia de plastic strânge soldatul în braţe

o altă realitate ia locul imaginii tradiţionale

abatorul învecinat închide împreunările

pe pajişti în jur iarba dormitează

desenez pe ulcioare 

pe frunte îmi scriu ecuaţia vieţii cu vopsea duko

soldatul cu bufniţe albe în gură

ajunge în dreptul meu, îngaimă un salut,

legiferează lumea nouă second-hand, 

dominaţia maimuţei.

Tu

Prezentul plânge în fotografii

case şi câmpuri se dilată

umbre urcă straniu peste sate şi curţi goale

e seară, cerurile se descuamează de veri şi idealuri

trenul plecărilor şuieră, în depărtare 

se vede Disneyland.

Pe bulevardul Magheru (Volum în pregătire, 2016)



Teodoru Stemate

Mierea furnicilor
...Sunt prea puţine lucruri pe care mi le amintesc din

copilărie, poate din cauză că am avut una fericită. Vreau

să zic ce se înţelege printr-o copilărie fericită: o pe-

rioadă lipsită de griji, cu părinţi care se ocupă să ai tot

ce-ţi trebuie, cu grădiniţă, şcoală şi cele câteva prietenii

forever efemere, cu surprizele şi cadourile frumoase,

dar, oarecum, anticipate, de la aniversări, Paşti, Cră-

ciun, Anul Nou (plus Ashoura − dacă aveai norocul să

trăieşti într-o ţară musulmană), cu multele mici bucurii

cotidiene, cu vacanţele plăcute şi, spre sfârşit, epui zan -

te, în România, Grecia, Bulgaria, o dată în Italia, altă-

da tă în Anglia (cât de bizar sună toate aceste nume

acum...) plus cele câteva cicatrice obligatorii, se pare, la

vârsta pre- şi şcolară. Nici dintre cicatrice nu-mi amin -

tesc ce le-a prilejuit, în afară de cea de pe bărbie: câinele

meu, un collie foarte simpatic, a reuşit să mă clănţăne

când am încercat să-l călăresc într-o după-amiază în-

sorită şi lenevoasă; de unde era să ştiu eu, la cei cinci

ani câţi aveam atunci, că Tricky, săracu’, tocmai se aşe -

zase pe un os pe care-l îngropase puţin mai devreme

sub gazonul din grădină? Tata a încercat să mă con-

soleze atunci, spunându-mi: „Nu-ţi face sânge rău din

atâta lucru, Gărgăriţo! Sunt sigur că, după ce se vinde -

că, o să ai o foarte frumoasă gropiţă-n bărbiţă. Şi băieţii,

să ştii, se-nnebunesc după gropiţe!”. 

N-am înţeles mare lucru atunci din ce voia să zică,

eram destul de necăjită, mai ales că trebuise să stau in-

ternată, fireşte cu mama, o zi şi-o noapte-n spital ca

să-mi bage ăia, din oră-n oră, seruri antirabice în vene:

cu muşcăturile la faţă nu era de glumit! Dar, mai târziu,

bărbatul pe care l-am iubit nebuneşte mi-a mărturisit că,

la prima vedere, gropiţa din bărbie îi sucise minţile. Şi,

când Andi era bebeluş şi se agita, era de-ajuns să-l iau

în braţe şi să-i duc mânuţa spre bărbia mea: imediat ce

începea să mângâie gropiţa, se liniştea. 

Probabil că aşa se-ntâmplă cu toţi cei care au avut o

copilărie fericită, rămân fără prea multe amintiri. Acea

lungă, interminabilă perioadă de până la 14-16 ani, se

petrece într-o linearitate anostă, dar cred că merită lipsa

de spectaculozitate: mă gândesc la bieţii oameni care-

mi povestesc detaliile sordide de prin ruinele sau canal-

izările prin care-au trăit până la adolescenţă sau chiar

mai târziu... Sau la povestea săracului Oliver Twist. Ca

să nu mai menţionez şi „Jurnalul Annei Frank”! (Încă

mai am cartea la mine-n dormitor, ferfeniţită toată... un-

eori recitesc pasaje întregi din ea, atunci când mi se pare

că lumea întreagă a devenit la fel de izolată ca An-

nelies.) 

Săptămâna trecută m-am apucat să deretic în toată

casa, chit că mâine am să sărbătoresc cei şaizeci de ani

aproape singură: Andi lucrează de doi ani la proiectul

lui terapeutic din Bulawayo, în Kalahari şi, chiar dacă

mi-a scris că vrea să vină, i-am interzis-o cu desăvâr -

şire. Nu numai din cauza ameninţării maladiei, pe care

el crede cu tărie că o poate combate. Deşi mi-e dor de

el de mă doare, nu mă lasă inima să-l rup de lângă

grupul lui de black crooners, în limbajul cărora zice că

a descoperit formule de incantaţie care ar putea vindeca

nu numai omniprezentul foulitchai, dar şi varianta nou-

apărută în zona Malawi, aşa-numita Kaombe river long-
ing. Cred şi sper că va reuşi. Mi-a trimis, prin ultima

caravană − au făcut şase luni din Kalahari până aici! −

o casetă audio cu înregistrările lor: muzica aceea ciu-

dată chiar are un efect revigorant, cel puţin asupra mea.

Doctorul a ascultat-o pe gânduri alaltăieri, apoi a zis că,

în zilele în care shergui va bate destul de tare ca să

pornim generatorul, vom instala casetofonul şi boxele

mari în cortul bolnavilor; a însărcinat-o pe Hanna cu di-

agramele medicale. Zice că un grafic ţinut riguros, pe

câteva luni, ne-ar putea lămuri dacă muzica aceea are

vreun efect asupra bolii.

Mama, la nouăzeci de ani, îşi conduce atelierul de

tapiserie de la Porto Lobo (şi hotelul-tabără transformat

uneori în spital − aflat în aceeaşi locaţie) cu energia

calmă cu care, acum o jumătate de secol, reuşea să ţină

pe linia de plutire bărcuţa fragilă a familiei... dar, de-

sigur, nici nu poate fi vorba să vină până aici − mai bine

de şase sute de mile marine. I-am promis, în ultima

scrisoare, că am să merg eu la Porto Lobo cu prima

ocazie, dar ştie şi ea foarte bine că această primă ocazie
e un termen foarte vag, atâta vreme cât boala devine din

ce în ce mai agresivă: la ştirile de la Radio Tafilalet de

ieri se semnalau două noi cazuri de foulitchai în comu-

nitatea din Dakhla, iar Dakhla-i la numai patru sute de

kilometri mai sus de noi. Avem în Oază cantităţi sufi-

ciente de ser acetilcolinic pentru a-i ţine pe-ai noştri sub

control, dar, dacă boala va împinge tot mai multe popu -

laţii din Nord încoace, nu o să mai fim nici noi în sigu-

ranţă. În eventualitatea asta, cred că numai Andi şi

incantaţiile din muzica negrilor lui din Kalahari ne mai

pot salva! În fiecare noapte mă rog până târziu, nici eu

nu ştiu cui, să reuşească.

Am să sărbătoresc împreună cu Doctorul Wataleb şi

cu Hanna, fireşte, sunt cei mai buni prieteni ai mei din

Oază. Cred că am să-i invit şi pe Brahim şi Iddîr Aza-

lim, băieţii-buni-la-toate care ne ajută la spital; e drept

că nu vorbesc decât hassani, o limbă pe care niciunul

dintre noi n-o cunoaşte (deşi înţeleg araba şi franceza,

chiar şi engleza, limbile în care comunicăm noi, ei re-

fuză să vorbească în altă limbă în afară de hassani −

poate că e vorba doar de o superstiţie a lor), dar sunt

vioi şi mereu veseli, o veselie molipsitoare. Mă întreb

cum de pot rămâne atât de voioşi în mijlocul atmosferei

dezolante din jur, dar chiar şi Doctorul a remarcat cât de

benefice sunt hohotele lor nechezate pentru bolnavi...

„Şi pentru noi”, a adăugat Doctorul, cu un zâmbet lu-

minos pe faţa plină de riduri adânci. 

A fost primul lui zâmbet pe anul ăsta.

Am pregătit pentru ei un tort de fructe şi am lustruit

toată casa: străluceşte. Azi am coborât chiar şi-n demi -

solul lui Andi, în care cred că n-am mai intrat de pe vre-

mea când era adolescent. 

Cum am zis, am foarte puţine amintiri din copilărie.

În demisolul lui Andi am dat însă, în dimineaţa asta,

peste ceva care mi-a reînviat, cât se poate de clar, ima -

gini mai vechi de cincizeci de ani. Întâmplări, chipuri,

chiar frânturi de conversaţii îngropate în vâltoarea din

ultimele decenii mi-au revenit cu sclipirea precisă şi

rece a unui scalpel. Nu ştiu dacă povestea asta vrea

să-nsemne ceva, poate că n-are chiar niciun înţeles, dar

nu-mi pasă, m-am gândit că n-ar fi rău să mi-o notez,

aşa cum mi-am amintit-o stând în demisolul prăfuit al

lui Andi. Foulitchai afectează în primul rând memoria

şi, având în vedere ştirile de ieri... 

Mâine, în timp ce vom mânca tortul de fructe şi ne

vom bea ceaiul de rădăcini făcut după ritualul R’Gue-
bati, am de gând să le citesc „producţia” mea doctoru-

lui şi Hannei. Abia aştept să le văd reacţia! Şi cred că

am să i-o trimit şi mamei. De fapt, la ea mă gândesc, în

primul rând, când notez toate astea. Am să aştept răs -

punsul ei ca pe jar, sunt curioasă ce-o să zică, dar, mai

ales, cum îşi aminteşte ea lucrurile. Catastrofele din ul-

timii patruzeci de ani au pus un fel de pâclă peste în-

tâmplările de-atunci, dar ea, în ciuda vârstei, îşi va

aminti.

Mama avea un fel de a râde din orice tâmpenie. Îşi

trăgea capul un pic pe spate, într-o parte, şi hohotea

înăbuşit, stins, ca şi cum ar fi ştiut demult că toate acţi-

unile noastre sunt sortite, până la urmă, derizoriului. Nu,

nu era niciun fatalism în atitudinea ei, ci doar un fel de

a privi lucrurile cu o detaşare sublimă. Nu ştiu dacă aşa

era ea de la natură − n-am cunoscut-o decât după ce

m-am născut! − dar modul acesta calm de a privi lu-

crurile îi crea un soi de tampon în relaţiile cu ceilalţi.

Cred că îi era destul de greu să trăiască cu tata, un tip

veşnic agitat şi plin de „idei măreţe” care-i veneau din

senin şi pe care voia să le pună în aplicare pe moment.

Mama găsea întotdeauna câte-o replică acidă şi glu -

meaţă, în acelaşi timp, care-i mai strunea din elanuri.

Îmi amintesc o conversaţie pe care-au avut-o într-o

dimineaţă. Tata dormea într-un ritm haotic, putea să stea

şi câte o săptămână fără somn, dar, când cădea în pat,

dormea buştean câte zece-cincisprezece ore, era foarte

greu să-l trezeşti. În dimineaţa aia trebuia să-l trezim la

opt, ne lăsase un bilet sub un magnet de pe frigider:

„Dora şi Beatrice, Beatrice şi Dora, cu limbă de moarte

grăiesc amândurora: TREZIŢI-MĂ NEAPĂRAT DIMI -

NEAŢĂ LA OPT (dacă nu vreţi să mâncaţi un câine

copt!!!!!!) Vă iubesc, cu drag, Tati”. Toate mesajele lui

erau scrise în acelaşi stil. M-am băgat lângă el şi-am în-

ceput să-i mângâi obrazul ţepos, îmi plăcea mereu să

fac asta pentru că mă gâdila-n palme şi-mi dădea o sen-

zaţie gustativă inexplicabilă: mi se părea că beau apă

minerală! „Tati, ai zis să te trezim la opt − scoală-te!” 

Normal că s-a-ntors pe partea cealaltă, cu cearcea-

ful înfăşurat strâns pe şale. Nici măcar n-a mormăit.

„Teo, l-a scuturat mama de umăr, e opt şi, trebuie să te

trezeşti. Ce treabă zici că ai?” „Lasă-mă-n pace, n-am

nicio treabă”, a îngăimat cu o voce gâjâită. „Pe naiba −

nicio treabă! Nu ne lăsai mesajul ăla dacă n-aveai nimic

de făcut. Scoală-te!” L-a scuturat de umăr violent; tata

a protestat, cu faţa în pernă: „Mai lasă-mă cinci minu-

teeee...” „Niciun cinci minute, scoală-te-acum!” „Ho,

că mă scol!” Tot cu faţa în pernă: „Tocmai mă visam în

Al Doilea Război Mondial...” „De ce, pe Primul l-ai ter-

minat?” „Demult.” „Cum?” „Indecis.” „Şi-ntr-al doilea

ce se-ntâmplă?” „Eu mi-s unul dintre şefi...” „OK

atunci, mai dormi o juma’ de oră, dar concentrează-te pe

Conferinţele de Pace!”, a mai zis mama.

Mi-a dat un ghiont şi mi-a făcut semn din cap să

cobor din pat. M-a luat de mână şi-am pornit amândouă,

pâş-pâş, către uşă. N-am apucat s-o deschidem, când

l-am auzit sărind din pat. Şi-a trecut mâinile peste faţa

umflată de somn şi a zâmbit într-o parte: „Atât vă tre-

buia, să nu mă treziţi: toată săptămâna mâncaţi câini

prăjiţi!”. Şi-a aruncat maioul pe pat şi a intrat în baie.

Imediat s-a pornit fâşâitul duşului şi vocea lui falsă,

lălăind „Comme facette mammeta” . Când a ajuns la

„Mele, zuccaro e cannella”, a-nceput să facă gargară,

aşa că i-am stins lumina. 

Ăsta era unul din jocurile mele favorite, să-i sting

lumina la baie, în timp ce se bărbierea sau făcea duş:

bivolii şi hipopotamii de pe fluviul Niger se exprimă

suav în comparaţie cu răcnetele care irumpeau de din-

colo de uşă! Urma o alergare ca-n filmele mute, care

se-ncheia invariabil cu prinderea mea şi gâdilatul până

aproape de leşin... sau cu folosirea buricului meu pe

post de tubă − un gâdilat şi mai epuizant... după care

mă-nnebuneam!

În afară de înot, care-i plăcea până la uitarea de sine,

nu-mi aduc aminte ca mama să mai fi practicat vreun

sport; dar o dată am auzit-o stând de vorbă cu nişte

surferi americani, aduşi de tata cine ştie de unde (pro -

babil că de la Mogador) şi spunându-le ălora, care se

tot lăudau cu valurile lor uriaşe şi voltele imposibile pe

care le reuşeau: „A, da, vă înţeleg, eu însămi practic un

sport extrem, de peste douăzeci de ani...” „Ce sport ex-

trem?”, au întrebat americanii. „Trăiesc cu tipul ăsta!”,

a zis mama, arătând cu mâna în care ţinea paharul de

vin înspre colţul camerei, unde, înconjurat de alţi trei

surferi, tata tocmai expunea, pe un ton exaltat, ultimele

lui proiecte fanteziste. După un moment de consternare,

americanii au izbucnit în râs şi au continuat să râdă

toată seara, ori de câte ori îşi aduceau aminte de poantă,

bătându-se pe umeri şi reluând replica: „I’m living with
this guy!”. 

Ştiam engleză încă de pe-atunci, dar n-am înţeles ce

vrusese să zică mama şi cel mai tare mă enerva că

nu-nţelegeam care era poanta şi de ce râdeau americanii

ăia, voiam şi eu să râd! Am prins un moment propice

(căci n-aveam voie, bineînţeles, să mă amestec în dis-

cuţiile adulţilor, avusesem noroc că tata îmi îngăduise

să stau cu ei „peste zece seara”) şi-am întrebat-o pe

mama: „Ce-i aia, sport extrem?”. Şi-a dat capul într-o

parte şi a surâs cu detaşarea ei obişnuită, ţinându-mă

strâns lângă ea: „Sunt lucruri pe care ai să le înţelegi

mai târziu, iubito...”.
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Prozator încă nedebutat în volum, Teodoru Stemate locuieşte în
Maroc. Am remarcat proza lui foarte bine scrisă atunci cînd mi-a trimis
cîteva povestiri destul de ample la „poşta redacţiei”. Dar anti-utopia
Mierea furnicilor, un mic roman, chiar m-a luat prin surprindere şi mi-
a plăcut enorm. Trecut de prima tinereţe, departe de ţară, dar ataşat
limbii materne şi scrisului, Teodoru Stemate este unul dintre acei 
„necunoscuţi” care ilustrează miracolul literaturii. (Horia Gârbea)
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Eseu

Primit în termeni foarte laudativi de critică, volumul de

debut al lui Mircea Cărtărescu, din 1980, Faruri, vitrine,

fotografii, derutează şi astăzi, la atâta timp după apariţie,

mai ales prin conţinutul său destul de compozit, antrenând

atenţia cititorului în direcţii diferite şi contradictorii.

Primul poem din volum, Căderea, scris în 1976, când

autorul avea douăzeci de ani, începe cu o invocaţie, în stil

epopeic, dar nu către Muză, ci către Pegasul înaripat al

poeziei („Lyră de aur, pulsează din aripi/ până-mi închei
acest cânt./ capul de cal ţi-l ascunde adânc sub tăcere./ lyră
de aur, pulsează din aripi/ până-mi închei acest cânt”) şi se

termină, după şapte fragmente, cam dificile, cam greoaie,

cu imaginea hiperbolică, realizată prin repetiţie, a noroiului

care pare să înece totul („noroi versatil/ noroi al lăzilor/
noroi al noroaielor/ noroi al ceţurilor/ noroi/ noroi”). Cu

puţin înainte de finalul poemului, în care sunt evocate

„păsări cu obraji de râme”, rotindu-se şi căzând într-un soi

de prăbuşire fără noimă, absurdă, o „voce”, vorbind la per-

soana întâi şi pretinzând a fi ascultată precum un glas pro-

fetic, introduce şi câteva „idei” în torentul de imagini, dintre

care multe păstrează articulaţiile asociative arbitrare ale

suprarealismului: „Sunt toate spaţiile deodată/ sunt atât
existenţa cât şi toate posibilităţile/ vorbesc cu toate cuvin-
tele/ ci mă auziţi/ glăsuindu-vă prin vatelina destrămării
acestii?”.

Poetul de douăzeci de ani este însă superînzestrat în ce

priveşte instinctul literar ori în ce priveşte forţa de a genera

imagini şi metafore, astfel că, din apa tulbure a versurilor,

apar, când şi când, insule de vizionarism şi grandoare fan-

tastă. Întărind „ideea” destrămării care şerpuieşte de-a lun-

gul poemului, întreg peisajul, la un moment dat, şi vorbim

despre peisajul dintr-o „vale a solitudinii”, e învăluit în

ceaţă. Enumerarea în sine, repetiţiile devin obsedante: „totul
îmbrăcat în mască, fecundat de mască/ înfăşurat în ceaţă,
încolăcit în ceaţă/ păduri tăcute, cocleală şi aur şi rugină şi
lemn/ invadate de ceaţă/ păşuni şi livezi linse de ceaţă/ râuri
cu oglinda susurând sub ceaţă/ ceaţă lăptoasă şi densă în
jurul oricărui trunchi/ ceaţă zdrenţuită-ntre frunze/ ceaţa
pătrunzând în canale, tuburi şi celule/ şi iarăşi exhalată în
vidul de fier/ calcar atomizat al solitudinii/ căci totul în
această vale e solitudine/ reptilă insuportabil de rece şi udă/
valuri ce te ridică şi te coboară şi nu te lasă să fii/ depărtare,
risipire şi porţi de nenumărat,/ şi e ceaţă în vâlvătaia verde
a aripilor/ dintre omoplaţi”. 

După acest poem lung, a cărui „istorie” este încărcată de

consecinţe pentru autorul lui, aşa cum reiese din romanul

Solenoid, recent publicat, urmează un ciclu de şase poeme,

nu mai puţin dificile, intitulat Calea Regală. Să notăm,

într-o scurtă trecere în revistă, că în Focalizare, de pildă, în-

tâlnim imaginea dezolantă a unor „platouri sterpe unde au
supravieţuit doar broaştele şi cumplita oboseală de a trăi”.

Într-un alt loc, ne aflăm într-o lume „de unghiuri şi sfere”,

copleşită de „trinităţile zidurilor”. Oameni singuri, cu „glo-
bii ochilor dilataţi”, „înnebunind de nefericire”, fiecare

găsindu-se încuiat în „camera de gazare a trupului său”,

încearcă să înţeleagă „uriaşa fiinţă superlucidă”, pe care po-

etul o şi interpelează. În poemul Contact, personajul liric

flanează singur pe străzile oraşului, ale unui oraş deocam-

dată abstract, dar într-o imagine care, trecută pe fundalul

peisajului bucureştean, va deveni emblematică în Poeme de

amor: „Singur cum treceam pe străzile oraşului, sub flacăra
ireală a stelelor/ printre casele de sticlă survolate de crini
şi navete spaţiale/ mă simţeam dintr-o carne mai pură al-
cătuit şi foarte aproape de spirit/ zeificat de resorturi sub-
terane, căci mă gândeam la buzele ei...”. 

Unele exprimări pot fi psihanalizabile, căci, pe de o

parte, fantasma femeii dorite circulă prin mai toate poemele

(„culcată pe spate şi vegheată de bărbatul plin de dorinţă”

sau „o hologramă miraculoasă să te reîntrupeze, mică fe-
meie,/ cu raza ochiului meu pineal”), iar, pe de altă parte,

poetul însuşi se referă la „labirintele supraeului locuite de
oglinzi şi păianjeni de fân” sau aminteşte, într-un peisaj

urban, colindat la vremea primăverii, de ezitarea, survenită

parcă într-o stare de transă, între eros şi thanatos. 

Cele şapte poeme din ciclul Fotografii sunt mai scurte

decât precedentele, mai concentrate, dar, în schimb,

într-unele din ele, cum este Spaţiu, cu numeroase repetiţii

care aduc un accent de patetism („nu mă scoateţi din acest
univers”). Uşor patetic este şi poemul Ridicarea privirii în

rang, unde, într-un fel care nu e chiar originalul Cărtărescu,

se deplânge, la modul general (noi), lipsa de substanţă, de

trăire autentică, de conştiinţă în vid, arătându-se cu degetul

spre dependenţa noastră de confortul oferit de civilizaţia in-

dustrială („Noi doar trăim, dar nu avem substanţă./ în
apartamente de oţel declanşăm toamne freatice”). „Nu se
poate” − proclamă ultimele versuri din poem − „să doarmă
corpuri lungi de trilobiţi/ în patul nostru, înveliţi cu plumb”.

Dicţionarul ne spune că „trilobiţii” sunt nişte fosile. 

Un alt ciclu de şapte poeme, Jocuri mecanice, repune pe

tapet poemul lung, având ceva acţiune sau „story” în cuprin-

sul său. Ciclul reprezintă, totodată, unul dintre locurile tipice

în care se manifestă limbajul de uimitoare bogăţie termino-

logică pe care îl dezvoltă Mircea Cărtărescu. Ştiinţele,

obiectele, substanţele, materiile din viaţa de zi cu zi, meca -

nica şi tehnica, elementele de ambianţă urbană, decorul stra -

dal sau de divertisment, artele şi literatura, totul sau aproape

totul se combină în acest limbaj mai frapant decât oricare

altul nu numai prin cuprindere lexicală, dar şi prin fantezie,

invenţie, joc imaginativ. Limbajul şi debitul impetuos al

acestuia comandă tonul, ritmul şi stilul, lăsând impresia creş-

terii din sine, precum o vegetaţie sălbatică. 

Termenii „profesionali”, neologismele de specialitate nu

sunt aici o toană şi nu se impun ca un mijloc de a epata, ci

vin firesc, o dată cu viziunile poetului. Într-un poem din

culegerea Totul, din 1985, Cărtărescu ne spune că vede

exis tenţa „ca o imensă maşinărie cu conducte vopsite în gal-
ben şi roşu/ cu manometre şi cazane, robinete şi table şi
prese/ în faţa căreia stau tandru ca un copil” (Maşinărie).

Într-un alt poem, din acelaşi volum (Fereastra plină de

stele), întâlnim, alături de alte confesiuni, această precizare

legată de „formarea” poetului: „de când eram mic citeam
tot felul de cărţi de biologie, chimie, mecanică, îmi plăceau
radiotelescoapele/ şi speculaţiile cu sute de miliarde de mi -
liarde de ani-lumină/ vedeam serialele ştiinţifice la televizor/
şi faptul că ontogenia repetă filogenia mi se părea mai ge-
nial/ decât «dublul» lui dostoievski”. 

Revenind la Jocurile mecanice, nu se poate trece totuşi

peste senzaţia că, oricât de combinativ şi de seducător s-ar

arăta limbajul, aici, ca şi în alte pasaje din lirica lui Cărtă -

rescu, se vorbeşte prea mult. Există un exces de limbaj care

derutează, căci „ideile” poetice se pierd ori se atenuează pe

drum. Rămân în memorie câteva reuşite. Astfel, din poemul

care dă titlul ciclului mi se pare interesantă transformarea

locului de distracţie într-un loc fantastic: „în sala albastră ca
o burtă de balenă ucigaşă stroboscoapele alergau la saba-
turi”. Din Vânătoarea Balenei Albe, poem de asemenea

prea lung, bătând în gol pe numeroase porţiuni, s-ar putea

reţine două viziuni fantasmagorice ale oraşului nocturn: „la
două noaptea demonul bucureştiului se ridică din arhite-
curile portocalii ale apei/ ca un portar de polo în plasa de
nailon ferat” şi „la două noaptea tramvaiele se ridicau,
făceau sluj, mergeau în echilibru pe şinele subţiri/ con-
servele se deschideau singure, scoteau dinţi după dinţi,
şiruri de ace fildeş mărgele oglinzi/ care se-nfăşurau în jurul
şoldurilor femeii, drapate/ în filme de sârmă şi-n cele şapte
păcate de bosch”. De asemenea, unul dintre procedeele

predilecte ale poetului, transferat şi acesta din arsenalul

suprarealist, şi anume enumerarea, se oferă demonstraţiei în

Cuirasatul Tod: „poemul acesta e o noptieră tixită de fla-
coane, caşete, fiole, pastile/ de sticle maro, verzui, înţesată
de vase/ cu imortele, de partituri, parti-pris-uri, dulceţuri
de cireşe/ şi de nuci verzi”. 

Alături de aceste poeme „serioase”, din toate ciclurile pe

care le-am amintit până acum, şi pe care le-am putea grupa

ca fiind scrise sub semnul vizionarismului, imagismului

post-suprarealist, pateticului ori halucinaţiei, prima culegere

lirică a lui Mircea Cărtărescu mai conţine şi o secţiune de

douăsprezece poeme, intitulată Georgicele, parodie liberă

după poemul didactic al lui Vergilius, care, cu mijloacele

umorului, ironiei şi chiar ale sarcasmului, ne pune sub ochi

evidenţa că ţăranul despre care tot vorbim în termeni pioşi

a dispărut de mult din peisaj. Ţăranul lui Cărtărescu, printre

altele, se exprimă ca în cărţi: „sunt fericit./ nevastă ca să
mor cu zâmbetul pe buze/ te uită cum ninge decembre,
citeşte-mi/ ceva din marcuse”. Cincizeci de sonete, publi-

cate în volum separat, în 2003, sunt scrise între 1978 şi 1979,

aparţinând, de fapt, aceleiaşi perioade, a primului volum.

Sonetele, alcătuite din 14 versuri compacte, fără rimă, cu

numerose aluzii, referinţe şi ironii literare, pot fi incluse,

fireşte, în capitolul rizibilului, spiritualului, umorescului,

mistificării şi demistificării, capitol, de altminteri, foarte im-

portant în cadrul poeticii lui Cărtărescu. 

Spirit critic extrem de lucid, autoanalizându-se mai tot

timpul, Mircea Cărtărescu emite despre scrisul său aprecieri

şi caracterizări dintre cele mai pertinente. Astfel, în Jurnalul

din 2001, putem citi: „În poezia mea sunt îndatorat altora,
pe când în proză sunt original” sau, într-un alt loc, unde

ideea apare şi mai apăsată, „Eu am fost un spirit imitativ,
purtat mereu de structuri poetice preexistente”. Aşadar, par-

odiile, pastişele, împrumuturile, „furturile”, cum le numea

Eliot, într-un cuvânt, toată intertextualitatea, atât de prezentă

şi atât de organic întreţesută în întreaga poezie a lui Căr -

tărescu (dar şi aplecarea de a compune sonete ori psalmi),

n-ar putea găsi o mai bună situare în procesul său de creaţie

decât aceea oferită de poetul însuşi: atracţia (nu întotdeauna

conştientă), dicteul unor „structuri poetice preexistente”.

Imaginaţia auditivă, despre care discuta acelaşi Eliot, ar tre-

bui, şi ea, luată în considerare în ce priveşte împrumutul de

ritmuri de la alţii. 

Trecând acum la cel de-al doilea volum de versuri al lui

Cărtărescu, cel din 1983, Poeme de amor, probabil că cea

mai lămuritoare introducere la acestea, esenţială din multe

puncte de vedere, ar fi de aflat într-una din notele de jurnal,

scrisă în 1992: „De fapt, singurătatea şi nefericirea, frus-
trarea erotică erau motorul poeziei mele «de tinereţe» şi al
prozelor mele (în mai mică măsură)”. Poemele trebuie con-

siderate, aşadar, nu ca o confesiune de iubire, aspirând

într-un fel la sinceritate, ci ca un joc, complex, imaginar,

ironic, spiritual, cu formele, metaforele şi stilurile de adresă

şi conversaţie ale discursului amoros. Sau, inversând puţin

lucrurile, dacă ar trebui să vorbim despre o confesiune aici,

aceasta ar fi mai degrabă un strigăt în surdină despre soli-

tudinea celui care îşi scrie, adeseori cu cerneală simpatică,

deprivarea sentimentală („...copleşit de singurătate, priveam
ca dintr-o falcă de sticlă/ spectacolul tragic al lumii noas-
tre” sau „e aşa de rău să fii singur când creierul tău
iubeşte”). Despre această mistificare în fond se exprimă şi

câteva versuri publicate în 1994, în volumul Dragostea:

„când scriam «Poemele de amor»/ nimeni, nimeni nu era-n
viaţa mea./ umblam de nebun pe Magheru fluierând
Lennon/ «sunt doar un tip gelos», dar nu eram gelos pe ni-
meni/ căci nu exista nimeni”.

Discuţia aceasta nu ne împiedică câtuşi de puţin să

gustăm aceste poeme delicioase şi inventive, clamoroase şi

isterice (cu „pandalii”, adică), uşor obscene şi ranchiunoase,

glumeţe şi triste, rafinate şi punctual argotice, delicate şi

prăpăstioase, poeme în care autorul, precum un virtuoz la

un instrument muzical, execută partituri dintre cele mai va -

riate, trecând cu dezinvoltură prin tot ceea ce îi dictează in-

s piraţia. În Să ne iubim, chera mu, auzim vechiul motiv al

lui „carpe diem”, în Clementina, ţi-am dat toată dra -

gostea mea, în care se pomeneşte de Ginsberg, percepem

ritmul lui Prévert din Barbara, Era timpul florilor reia ti-

tlul unei şansonete franţuzeşti, despre S-a dus amorul ce să

mai vorbim... Din ciclul Maeştri ai elegiei, cu poeme, în

genere, mult mai lungi decât cele din primul grupaj care dă

titlul volumului, poemul Femeie, femeie, femeie e influ-

enţat de ritmul şi repetiţiile (who) lui Ginsberg din Howl,

Mangafaua e Caragiale, O seară la operă, care prevesteşte

epica dramatizată din Levantul, e un „splendid poem pro-
gramatic şi polemic” care reface „lirica noastră de dragoste
de la Văcăreşti la Arghezi” (Nicolae Manolescu).

Volumul Poeme de amor are semnificaţii deosebite şi

din alte motive. Se poate spune astfel că aici începe să

Mircea C[rt[rescu, poetul liric
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Aniversare Bujor Nedelcovici80

Bujor Nedelcovici este printre puţinii scriitori con-

temporani care, deşi a cunoscut „teroarea istoriei”, a

reuşit să iasă învingător din „abatorul timpului”,

înţelegându-şi destinul. Autorul a publicat la Editura

All Operele complete (şapte volume, 5.500 de pagini),

urmate de alte trei cărţi şi de sinteza receptării critice,

Culoarea timpului. În cei peste 45 de ani de activitate

literară a scris romane, nuvele, piese de teatru şi sce-

narii de film, jurnale şi publicistică. 

De la debutul cu romanul Ultimii şi de la trilogia

Somnul vameşului, despre imaginea-metaforă a vâslei

şi a nesomnului, a rămas acelaşi cugetător vigilent şi

vizionar. Nu a fost „un idiot util”, nu a slujit ismelor, ci

a fost tributarul conştiinţei libere şi al demnităţii scrisu-

lui. Aceste calităţi au fost considerate de unii defecte,

de aceea nu a fost agreat de confraţii oportunişti care au

fost actanţii (di)simulărilor şi mistificărilor, ai erorilor

şi rătăcirilor. A urât rolul cameleonului, dar l-a îndrăgit

pe cel al tribunului din Agora. Articolele din volumul

Aici şi acum, scrise înainte de 1989, în ţară sau în

Franţa, deşi au fost redactate atunci şi acolo, sunt ac-

tuale, rezistând prin profunzimea analizei culturale,

justiţiare şi spirit critic. Avocatul pledează pentru ade-

văr şi depune mărturie strigând la Europa liberă, în

martie 1987: „Nu se poate trăi la nesfârşit în min -
ciună... Există o limită de acceptare, înţelegere şi su-
portabilitate”. Atunci a devenit „lector de imagini”,

şi-a îndreptat obiectivul camerei de fotografiat adunând

probe ale „vandalismului arhitectural” din Bucureşti.

Când unii tunau şi turnau, aducând elogii dictatorului,

Bujor Nedelcovici capta ultimul strigăt al clopotului
Bisericii Alba-Postăvari, imagine ce a „făcut ocolul
lumii”. A scris despre homo demens care şi-a pierdut

simţul de orientare în barbaria modernă, studiind re-

laţia dintre eveniment, cuvânt şi număr.

De la eroul Iustin Arghir şi până la portretul în

oglinda receptării critice din cea mai recentă carte, Cu-

loarea timpului, 2014, autorul a rămas acelaşi apără-

tor al adevărului, „vertical, clarvăzător şi intransi- 
gent”, după cum îl consideră Alex. Ştefănescu. Chiar

dacă timpul şi-a schimbat culoarea, scriitorul a fost ex-

trem de sever cu sine, nu a acceptat compromisurile.

Bujor Nedelcovici se întreba: „Pe când o antologie a
ruşinii?”; „Pe când în paginile României literare o an-
chetă despre oportunism?”; „Ce datorie ne revine nouă
acum?!” (Aici şi acum, p. 65-66, 72, 107). Puţini con-

deieri au avut curajul de a lua atitudine împotriva

pactului cu Mefisto, dezvăluind colaborarea unor int-

electuali cu Securitatea, aşa cum aflăm din volumul Un

tigru de hârtie. Autorul a trecut testul propriei conşti-

inţe, dar a trăit sub semnul outsiderului, fiind etichetat:

„incomod”, „anacronic”, „masochist”. A fost urât de

unii, dar apreciat de alţii. Emil Cioran i-a mulţumit în

1990 pentru că i-a înţeles opera, mai ales „lecţia de
scepticism”. Monica Lovinescu, referindu-se, în Jur-

nalul literar, la importanţa romanului Al doilea

mesager, sesizează actualitatea totală a cărţii, numită

„apocalipsa de după comunism”, „o revelaţie” în clipa

de atunci, în 2003. 

Bujor Nedelcovici a intuit că omul este un înstrăi-

nat, de aceea a apelat la mit, parabolă şi simboluri,

căutând să descopere originarul şi căile de înţelegere a

devenirii în ansamblul ei. Scriitorul mărturiseşte că un-

eori era ghidat de un daimon, de un mesager. „Eu nu
am scris cărţile singur. Am fost doi! Poate şi de aceea
am numit romanul Al doilea mesager… Am simţit per-
manent prezenţa altuia în special în construcţia ro-
manelor”. Autorul a avut senzaţia că intervenţia

pro videnţială l-a captat în jocul imaginaţiei, aşa se ex-

plică interesul pentru raportul realitate-ficţiune. În ro-

manele Zile de nisip, Al doilea mesager, Ian înţe- 

leptul, Dimineaţa unui miracol etc., protagonistul

este scriitorul, prins în plasa scribendi/vivendi, care

încearcă să (în)scrie semnele pe tăbliţele de lut ale

cărţii. El este obsedat de ideea „păpuşilor ruseşti“, a

„romanului în roman“. Asemenea lui Iona, vrea să iasă

din ,,burta” cotidianului, îşi construieşte propria arcă

− a ficţiunii. Autorul Jurnalului infidel i-a citit pe

marii înţelepţi ai lumii şi a încercat, prin scris, să atin -

gă „limitele absolutului”, să înţeleagă sensul nonsen-
sului existenţial, sintagma filozofului Paul Ricoeur,

invitat la Bucureşti de Bujor Nedelcovici. După ce a

văzut că actorii istoriei nu-şi joacă rolul cinstit, că

rămân surzi, amnezici şi imuni la adevăr şi la drame,

cel care se consideră un métèc şi-a propus „să treacă
peste graniţa tulbure a amintirilor” şi să se îndrepte

zâmbind „spre ziua de mâine”.

Tot la viitor ne gândim şi noi, cu speranţa ca lec-

torul, sătul de fantasmele minciunii şi ale delirului is-

toriei, să caute şi un alt fel de literatură, cea care arată

calea spre echilibru şi spre pacea lăuntrică. Precizam în

monografia Bujor Nedelcovici – conştiinţa de scri-

itor, că opera acestui prozator important nu este sufi-

cient de bine citită şi înţeleasă, din cauza dificultăţii ei.
Cine mai este interesat de texte ca Iarba zeilor, Dru-

mul Damascului etc., de eroi ieşiţi de sub tirania in-

signifiantului, de iniţiaţii care depăşesc vârsta de fier a

lui Kali Yuga? Creaţia lui Bujor Nedelcovici este rezul-

tatul intenţiei de a descoperi esenţa transcendentului,

a raportului dintre sacru şi profan. Volumul de nuvele

Oratoriu pentru imprudenţă nu a fost apreciat la

justa lui valoare pentru că literatura fantastică pre-

supune o lectură hermeneutică, profundă şi complexă,

de înţelegere a transfigurării realului prin mit şi sim-

bol, o atitudine spirituală a omului faţă de sine şi faţă

de lume. Bujor Nedelcovici face parte din familia spi -

rituală a redescoperitorilor mitului: C.G. Jung, Réne

Guénon, Georges Dumézil, Mircea Eliade, Lucian

Blaga, Vasile Voiculescu etc. Sperăm că şi cititorii ro -

mâni vor căuta şi cărţile dificile care să îi orienteze spre

valorile spirituale, adevărate binecuvântări, dătătoare

de stabilitate. Poate că vom avea răgazul şi curajul de

a da răspunsurile la unele întrebări „masochiste”,

regăsite în creaţia celui care a scris un Tigru de hâr-

tie!? Din păcate, „Psalmii pocăinţei” nu au răsunat în

societatea românească... iar, pentru a-şi găsi pacea

lăuntrică şi seninătatea, Bujor Nedelcovici practică de-

taşarea înţeleptului oriental, fiind căutătorul arhetipu-

lui, al sâmburelui de aur. 

Aşadar, dincolo de „nisipurile mişcătoare” ale vieţii

şi ale exilului, autorul este un homo metaphisicus ce

întrezăreşte esenţialul, fiind un Ulise care nu-şi uită

„cetatea celestă”. El revine „acasă”, în regatul imagi-

narului, acolo este statornicia şi bucuria de „a fi”. Ro-

mancierul, care împlineşte, în martie 2016, optzeci de

ani, a slujit întreaga viaţă numai scrisului în „deplină şi
absolută libertate”, fiind un pelerin spre Golgota

(auto)cunoaşterii, ca o necesitate a iluminării şi a

înţelegerii destinului.

BUJOR NEDELCOVICI±I 
GOLGOTA (AUTO)CUNOA±TERII
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prindă contur, cu adevărat, „geografia” lui Mircea

Cărtărescu, alt fel spus, peisajul său originar, constituit din

acea combinaţie extraordinară de Bucureşti real şi precis ca

un ghid turistic şi de Bucureşti fabulos şi utopic ca un oraş

al viitorului. Din acest moment, acest peisaj originar nu va

mai lipsi practic din nici o operă a scriitorului, fie ea în

versuri, fie în proză. Încercaţi, citind Poemele de amor,

să faceţi abstracţie de această ambianţă, deopotrivă con-

cretă şi fantastă, a oraşului, şi veţi constata că ţineţi în

mână o altă carte, cu mult mai puţin captivantă. Tot în Po-

emele de amor se desăvârşeşte stilul liric al lui Cărtărescu,

de urmărit şi în culegerile de versuri care vor urma, stil

definibil prin interferenţele de imaginar şi realism coti dian,

de serios şi neserios, de conversaţie şi invenţie, de ironie

şi dramatism, de personal şi pură fabulaţie. Bineînţeles că

proporţiile pot fi diferite de la volum la volum. Motivul

„ferestrei panoramice” de la etajul cinci al blocului, locul

magic al poetului, tot aici apare pentru prima dată („ei
bine, geamul este eroul principal al acestui poem”), cum

tot aici Cărtărescu începe să recurgă la date autobiografice

pe care le vom regăsi şi în creaţiile ulterioare: evocarea

mamei („mamă tu m-ai ţinut foarte strâns între căngile
tale”), amintiri din prima copilărie, aluzii la relaţii tulburi

de familie, referinţe la adolescenţă ori la prezentul trăit

(„tot anul acesta, nenorocitul de1980”). 

Şi culegerea Totul, din 1985, vine cu trei grupaje (Vi -

ziuni, precedat de poemul în stil dimovian Geneză; ciclul

Idile, o altă întrupare a spiritului imitativ al poetului; şi Mo-

mente, precedat de Totul, poem foarte lung şi ceţos, cu

evocarea fratelui geamăn, mort de timpuriu, şi a unor am-

intiri din copilărie), dar şi cu multe, prea multe pagini de

versuri lipsite de relief (raportate, desigur, la nivelul artis-

tic superior al lui Cărtărescu). Câteva teme au fost deja

anunţate de Poemele de amor. Printre acestea, ocupând un

loc central, tema singurătăţii şi a frustrării erotice, căpătând

aici frazări parcă şi mai sumbre („disperat de singur/ in-
trând într-o patiserie să te-ncălzeşti, printre cumpărăturile
de anul nou”).

În Uriaşa, pe un asemenea fundal de solitudine înăbuşi-

toare („e sâmbătă şi mă sufoc”), situaţie tratată iniţial cu

un umor aparent, la fereastră apare pe neaşteptate, precum

o viziune fantastă, „marele ochi albastru! al mamei („era
mama ghemuită pe stradă şi privind în camera mea”). Este

un poem despre pierderi şi risipire în timp, despre vinovăţii

obscure şi trecerea anilor şi, nu în ultimul rând, despre sin-

gurătate şi moarte, fireşte. Unul dintre cele mai puternice

poeme, nu numai din volum, dar şi din tot ceea ce a scris

poetul, cu un final tulburător: „am văzut ce n-aş fi vrut să
văd niciodată:/ mi-am văzut moartea străluminată/ dusă în
braţe de mama”. 

Exemplul lui Dimov, cu rimele şi ritmul său, cu lumile

lui onirice, cu elementele de surpriză, cu levitaţiile şi per-

spectivele aeriene, se percepe bine în unele poeme, cum ar

fi Geneză, Îmbrăţişare, Ninge peste Gara de Nord, dar

mai ales în Noapte de decemvrie, unde, de la fereastră, în-

tristat peste poate, personajul vede un curcubeu orbitor, ar-

cuit peste întreg Bucureştiul, ca un balaur colosal: „era
sticlos, cu solzi de pirită şi mică,/ având roşul de sânge,
oranjul de majolică/ galbenul de canar/ verdele de ierbar/
albastrul de mare/ indigoul de guşă de anghinare/ şi cel
mai mişto violet./ curcubeul se întindea peste uzinele
laromet/ se arcuia peste magazinele cu frigidere fram/ şi
sfârşea la tine în geam”.

Să observăm că, în Totul, poezia lui Mircea Cărtărescu

devine, nu în puţine locuri, cu adevărat confesivă, melan-

colică şi narcisiacă precum o pagină de jurnal. Citez, în

încheiere, din Bere şi frig câteva rânduri care şi pe cititor

pot să-l transpună într-o stare de visare: „am fost un visător,
n-am priceput nimic niciodată din ce se petrece pe lume.
am trăit ca în vis şi acum iată că sunt silit să deschid ochii.
şapte sau opt ani, am trăit obsedat de poezie, fanatizat de
poezie. îmi era groază de un singur lucru, de faptul că
într-o zi va trebui să mă maturizez, că într-o zi exteriorul va
începe să existe, că n-o să îmi mai ţină multă vreme”. 

Aşadar, deşi suntem la ani buni distanţă, poezia lui

Cărtărescu, una dintre cele mai importante din lirica noas-

tră postbelică, arată deja spre sfâşierile şi angoasele din ul-

timele sale volume. Dar despre culegerile Dragostea şi

Nimic, cu altă ocazie. 
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Vintilă Horia n-a fost numai un scriitor de notorietate eu-

ropeană (i s-a atribuit, cum se ştie, Premiul Goncourt, în 1960,

pentru romanul Dieu est né en exil, scris în franceză), ci şi un

personaj. Ca un înotător surprins de o furtună în largul mării,

a fost smuls, răsucit şi aruncat de istorie, cu o forţă ieşită din

comun, în cele mai imprevizibile direcţii şi n-a lipsit mult să şi

dispară în adâncuri. Nici după moarte nu şi-a găsit liniştea,

fiind blamat la scenă deschisă de forţe anti-anticomuniste, pe

baza unui verdict absurd, dat în 1946 de un tribunal stalinist

(deci de o caricatură de tribunal). În timpul vieţii, cu limitatele

lui puteri omeneşti, Vintilă Horia a reuşit în foarte mică măsură

să corecteze această traiectorie biografică hazardată şi pericu-

loasă, dictată de împrejurări. Iar după moarte, nemaiavând cum

să se apere în vreun fel, a rămas la discreţia unor denigratori

lipsiţi de cavalerism, obişnuiţi să lovească nemilos cu bocan-

cii în cadavre. Noroc că memoria lui este apărată de câţiva oa-

meni de valoare: Marilena Rotaru (o publicistă ultraprofesio- 

nalizată, pe care n-o descurajează acţiunile îndreptate împo-

triva ei de reprezentanţii comunismului rezidual din Româ-

nia), Basarab Nicolescu (un spirit renascentist, o conştiinţă

europeană, cu mari merite de reformator atât în ştiinţă, cât şi în

poezie), Cristian Bădiliţă (un erudit, istoric al creştinismului

timpuriu, un poet plin de farmec şi un moralist intransigent,

care foloseşte cuvintele ca pe un bici pedepsitor). 

Cine i-ar reconstitui viaţa lui Vintilă Horia cu mijloace na-

rative ar scrie un roman asemănător cu Ora 25 al lui Con-

stantin Virgil Gheorghiu. Un om fin, cu vocaţia studiului,

capabil să se autoconstruiască, a dus o viaţă dramatic-aven-

turoasă, asupra căreia nu prea a avut drept de decizie. S-a năs-

cut la 18/31 decembrie 1915, la Segarcea, într-o familie bună.

Educaţia aleasă primită în copilărie nu l-a pregătit deloc pen-

tru ceea ce avea să urmeze. Pasionat de învăţătură, a urmat, la

Bucureşti, şcoli cu prestigiu, Liceul „Sf. Sava” şi Facultatea

de Drept, care au făcut din el un intelectual de elită. Talentat

şi sensibil, a scris şi a publicat încă din liceu versuri, iar în

timpul studenţiei s-a remarcat şi ca publicist, colaborând la

revista Gândirea şi la alte publicaţii de dreapta, unele dintre

ele de extremă dreaptă. Îşi iubea foarte mult ţara şi căuta fe-

bril, ca şi alţi tineri, soluţii pentru renaşterea ei. Aşa se explică

de ce s-a lăsat contaminat, temporar, de exaltarea naţionalistă

şi mistică a Mişcării Cuziste, despre care nu ştia că va ajunge

să folosească asasinatul ca armă politică (aşa cum primii

adepţi ai comunismului nu bănuiau că îşi leagă numele de un

viitor regim ilegitim şi criminal).

În iunie 1940, beneficiind de recomandarea lui Nichifor

Crainic, este numit ataşat de presă la Roma, dar peste numai

câteva luni, în octombrie 1940, este rechemat în ţară, de gu-

vernul legionar recent constituit.

În 1941, primind o bursă „Alexander von Humboldt”,

pleacă la Viena, unde, susţinut de Alexandru Marcu, devine

ataşat de presă al României în Austria. În urma întoarcerii ar-

melor de către români, este luat prizonier de nemţi, astfel încât

perioada dintre august 1944 şi mai 1945 şi-o petrece, îm-

preună cu soţia, în lagăre din Silezia, Austria şi Italia. Elibe-

rat de englezi, hotărăşte să nu se mai întoarcă în România, în

care ştia că se instaurează cu forţă comunismul.

În februarie 1946, un aşa-numit „Tribunal al Poporului”

din România aflată sub ocupaţie sovietică îl condamnă în con-

tumacie la muncă silnică pe viaţă pentru „crima de dezastrul
ţării, prin săvârşire de crime de război constând în faptul de
a se fi pus în slujba hitlerismului şi fascismului, contribuind
prin fapte proprii la realizarea scopurilor lor politice” (ce ex-

primare agramată!). Se stabileşte pentru o perioadă de cinci

ani (1948-1953) la mii de kilometri de România, în Argentina,

experimentând sentimentul exilului, pe care îl va eterniza în

romanul Dumnezeu s-a născut în exil, consacrat aparent lui

Ovidiu. În 1953 se mută în Spania, unde va locui până la

sfârşitul vieţii (4 aprilie 1992), cu excepţia a patru ani (1960-

1964) petrecuţi la Paris.

În 1960, romanul său Dieu est né en exil este desemnat,

dintre trei sute de romane aflate în competiţie, câştigător al

faimosului Premiu Goncourt. Dar ceea ce putea fi, pentru scri-

itorul român, un triumf se transformă într-un dezastru. Ţara sa

de origine îl reneagă şi, în loc să-i sărbătorească succesul, i-l

compromite. Un dosar confecţionat de Securitate şi adus la

Paris de Mihail Ralea declanşează o furibundă campanie de

presă împotriva proaspătului laureat al Premiului Goncourt,

acuzat (pe baza unor exagerări şi mistificări) de fascism,

nazism, legionarism şi antisemitism. Premiul nu mai poate fi

anulat, dar nu i se mai decernează, scriitorul însuşi declarând

că, fiind cu desăvârşire nevinovat, renunţă totuşi la premiu,

„din dragoste pentru Franţa şi din respect pentru Academia
Goncourt”.

Acuzaţia de legionarism pleca de la o confuzie de per-

soană, denunţată, explicată şi rectificată încă din 1943 printr-o

notificare oficială adresată, de Preşedinţia Consiliului de

Miniştri – Serviciul Special de Informaţii, Ministerului Afa -

cerilor Străine − Serviciul Personalului:

„Am onoare a vă aduce la cunoştinţă că din reexaminarea
cazului numitului Vintilă Horia Caftangioglu s-a stabilit că
acuzaţiunile aduse acestuia se datorează unei confuziuni de
persoană.” (În continuare se dau toate explicaţiile necesare,

pe care cititorul interesat de lămurirea cazului le poate găsi în

dactilograma reprodusă ca anexă a acestui articol.)

Cu adevărat regretabile şi de nescuzat sunt câteva articole

profasciste publicate de Vintilă Horia în perioada 1935-1941,

în revista Sfarmă Piatră, dar articolele sunt opinii, nu acţiuni

politice şi nu pot fi pedepsite cu închisoarea sau cu inter -

zicerea unor drepturi decât într-un regim totalitar. (Altfel ar

trebui pedepsiţi mii de oameni, printre care ideologul mar -

xist-leninist Radu Florian – tatăl lui Alexandru Florian, di-

rectorul Institutului „Elie Wiesel” − pentru susţinerea prin

scris a comunismului, un regim declarat în vremea noastră în

mod oficial „ilegitim şi criminal”.)

În lunga perioadă a exilului, Vintilă Horia a făcut o re-

marcabilă carieră universitară şi a scris versuri (în limba

română), romane, nuvele şi eseuri (în franceză şi spaniolă),

incluse în cărţi care au avut în general succes şi s-au tradus în

numeroase alte limbi. Scriitorul a urmărit mereu, de la dis-

tanţă, evoluţia situaţiei din România, ţară pe care a iubit-o cu

ardoare şi cu o tragică luciditate, până în ultima clipă a vieţii.

După 1989 a intenţionat să vină în România, dar prezenţa la

conducerea ţării a unor foşti activişti ai PCR şi, mai ales,

mineriada din 14-15 iunie 1990 l-au determinat să renunţe.

Bună cunoscătoare − şi admiratoare − a operei sale, realiza-

toarea de emisiuni TV Marilena Rotaru, l-a vizitat la 5 mar-

tie 1990 la Madrid şi i-a luat un interviu filmat, singurul

document audiovizual referitor la Vintilă Horia de care dis-

punem în prezent. În 1990, în lungi discuţii cu Vintilă Horia

la reşedinţa sa din Villalba şi în casa unor prieteni din Madrid

şi, în 1991, prin intermediul convorbirilor telefonice şi scriso-

rilor, Marilena Rotaru a adunat o documentaţie vastă şi edifi-

catoare privind biografia scriitorului. Devotamentul ei

exemplar nu numai faţă de romancier, ci şi faţă de cultura

română, competenţa cu care a strâns, completat şi interpretat

informaţiile, sentimentul urgenţei cu care a acţionat au con-

tribuit la salvarea de la uitare a unui întreg capitol din istoria

literaturii române. (Distinsa exegetă avea să publice în 2002

la Editura Ideea din Bucureşti o lucrare cu caracter eseistic şi

documentar, de aproape 400 de pagini, Întoarcerea lui Vin-

tilă Horia.)
Cu puţin timp înainte de moarte, şi anume la sfârşitul lui

ianuarie 1992, Vintilă Horia i-a încredinţat Marilenei Rotaru

un text confesiv-testamentar, de mare interes, Despre

degradare şi risc, scris în primăvara anului 1961 şi rămas

nepublicat din motive politice. 

„Aparţin − declară scriitorul − unui popor de ţărani şi
poeţi, al cărui contact cu istoria a fost totdeauna dureros şi
tragic. Un popor care adesea s-a retras din istorie (filosofii
noştri, Lucian Blaga şi Mircea Eliade, au explicat bine acest
fenomen), s-a ghemuit dincolo de vizibil, în pădurea miturilor
lui.”;

„Mişcările naţionaliste de la noi au fost acuzate, în mod
total greşit, de fascism sau de nazism (toate au fost izbăvite de
orice culpă, de orice păcat politic, de orice colaboraţionism,
la procesul de la Nürnberg). Ele reprezentau cu totul altceva.
Trebuia să fii orb sau deformat de propaganda comunistă
pentru a crede într-o simplificare de acest gen. Pentru că ex-
istă o diferenţă substanţială între agnosticismul fascist sau
anticreştinismul programatic al naţional-socialismului şi es-
enţa creştină, care caracterizează toate mişcările naţiona liste
româneşti născute şi consumate între cele două războaie.”;

„Anticomunismul meu de totdeauna, căruia i-am rămas
fidel chiar după acordarea Premiului Goncourt, a fost creş-
tinismul meu, credinţa mea în om, ceea ce ei au încercat să
distrugă prin aceste atacuri, şi nu rasismul, fascismul ori
nazismul meu, fantome zdrenţăroase ale unui trecut pe care
n-am de ce să-l justific.”

La 23 de ani de la moartea lui Vintilă Horia, şi anume la

27 noiembrie 2015, scriitorului i se conferă titlul de Cetăţean

de Onoare post-mortem al oraşului său natal Segarcea. Dar,

exact cum s-a întâmplat şi cu Premiul Goncourt, acest titlu i

se retrage, de data aceasta la intervenţia Institutului „Elie

Wiesel” din România, pe baza condamnării sale în 1946 de

către un tribunal stalinist:

„22.12.2015
Guvernul României
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din

România „Elie Wiesel”
Către Primăria Oraşului Segarcea
În atenţia domnului primar Nicolae Popa
Stimate domnule primar,
Conform informaţiilor prezentate de mass-media, Con-

siliul Local Segarcea i-a acordat lui Vintilă Horia titlul de
cetăţean de onoare post-mortem prin hotărârea nr. 60 din 27
noiembrie 2015.

Vă informăm că Vintilă Horia a fost condamnat pentru
crime de război de către Tribunalul Poporului Bucureşti,
Completul II de judecată prin hotărârea nr. 11 din 21 febru-
arie 1946.” etc. 

Punând în relaţie acest document cu confesiunea-testa-

ment lăsată de Vintilă Horia, putem observa că Institutul „Elie

Wiesel” ignoră hotărârile Tribunalului de la Nürnberg şi ia în

considerare sentinţa dată de un tribunal stalinist!

Un scriitor de valoare şi un personaj tragic, aşa se poate

rezuma destinul lui Vintilă Horia. Cu atât mai mult prezintă

interes volumul de amintiri inedit, Memoriile unui fost

Săgetător, căutat şi găsit în arhiva scriitorului, la îndemnul lui

Cristian Bădiliţă, de fiica mai mică a lui Vintilă Horia, Cristina

Horia Teohari, aflată în Spania. Apărut la selecta Editură Vre-

mea în 2015 (ediţie îngrijită de Cristian Bădiliţă şi Silvia

Colfescu, prefaţă de Cristian Bădiliţă), volumul completează

cu informaţii noi şi mai ales cu emoţii noi ceea ce ştiam de-

spre Vintilă Horia, un scriitor care nu s-a născut în exil (ca

personajul său metafizic), ci a murit în exil.

Imaginea copilăriei este, în acest volum, voalată şi, une-

ori, unduitoare, ca o imagine subacvatică. Situaţia materială

a părinţilor, schimbările de adresă, relaţiile sociale ale fami-

liei, contextul istoric sunt descrise imprecis, aşa cum le-a în-

registrat memoria unui copil răsfăţat de viaţă, lipsit de griji.

Starea de fericire nebuloasă, sentimentul că timpul n-are

sfârşit seamănă cu atmosfera morală din ciclul La Medeleni

al lui Ionel Teodoreanu. Din acest punct de vedere, paginile

din carte referitoare la copilărie au o valoare sentimentală, nu

şi una documentară.

Vintil[ Horia par lui-même
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În schimb, suprinde precizia cu care autorul descrie sen-

zaţiile din îndepărtata lui copilărie. În mod evident, memo-

 rialistul era poet încă de atunci. Petrecând o vacanţă

împreună cu ai săi la schitul Rogoz, în vara lui 1929, viitorul

scriitor absoarbe culorile, sunetele, miresmele emise de lumea

vegetală. Şi le interpretează poetic, transcrie direct miste-

rioasele mesaje ca poeme:

„Am locuit în casa unei maici, în două odăi, separate una
de alta de un fel de salonaş sau de hall, iar sufrageria era
afară, sub un nuc, ca şi bucătăria. În fund, în spatele arhon-
daricului, se întindea livada de meri, peri şi pruni, păzită de
vânturi de un şir de nuci uriaşi, unde pălăvrăgeam în după-
amiezile călduroase, când părinţii îşi făceau siesta în cam-
era lor, la umbră şi răcoare. Frunzele de nuc foşneau uscat şi
lucios deasupra noastră, lăsând să cadă peste noi parfumul
greu, îmbibat de esenţa puternică, magică din toată fiinţa atât
de ciudată a acestui pom, deosebit de toţi ceilalţi. O nucă în
sine, atât de perfect construită, atât de bine apărată de două
haine, una pentru vară şi alta pentru iarnă, una umedă şi
parcă otrăvitoare, plină de tot felul de calităţi medicale, adică
vrăjitoreşti, cealaltă tare şi lustruită ca o cetate, m-a făcut în-
totdeauna să meditez, ca toate fructele de altfel, miracole mai
demne pentru mine de a fi studiate şi înţelese decât cele ani-
male.”

Un studiu aparte s-ar putea consacra respectului – faţă de

învăţătură, faţă de tradiţii, dar şi faţă de progresul ştiinţei, faţă

de oamenii simpli, faţă de demnitarii ţării, faţă de biserică,

faţă de cultura universală – care îi este insuflat lui Vintilă

Horia de familie şi de şcoală. Acest respect pare mitologic şi

neplauzibil, azi, când nimeni nu mai respectă nimic. Regimul

comunist care a dărâmat biserici, a torturat oameni cu părul

alb, a inspectat uterul femeilor, a dat lecţii învăţaţilor şi a ma -

culat minţile inocente ale copiilor cu grotesca ideologie mar -

xist-leninistă poartă răspunderea pentru distrugerea acestei

valori de maximă importanţă. Memorialistul povesteşte ce

greu i-a venit în diverse împrejurări să renunţe la respect.

Altă temă importantă a memoriilor este prezenţa în

conştiinţa scriitorului – oriunde s-ar fi aflat, în Argentina, în

Spania sau în Franţa – a lumii româneşti. Chiar şi după ce

România l-a renegat (de fapt, nu România, ci România des-

figurată de sovietici şi de complicii lor autohtoni), Vintilă

Horia nu şi-a renegat nicio clipă apartenenţa la cultura

română. În tot ceea ce scrie şi visează, în dialogurile cu scrii-

tori din alte ţări, în proiectele sale există mereu un loc re -

zervat, intangibil, pentru amintirea ţării de origine.

Patriotismul lui Vintilă Horia nu este exclusivist. Scrii -

torul are pasiunea şi uneori – s-ar putea spune – un demon

al comunicării cu personalităţi din alte ţări. Ştie să admire.

Nu întâmplător portretele spirituale şi chiar unele replici ale

oamenilor de valoare pe care i-a cunoscut în diverse locuri

de pe planetă le ţine minte şi le reconstituie în paginile sale

memorialistice.

La Buenos Aires audiază conferinţele lui Eugenio

d’Ors. „Era un orator foarte profund şi elocvent şi vorbea
o spaniolă altfel decât cea din Argentina, deşi catalan de
origine, se exprima în castiliana clasică.”

În 1957 călătoreşte pentru prima dată în Franţa. Avea

42 de ani. Îi ia un interviu lui Julien Green, care îi spune: „A
veni pentru prima dată la Paris e, într-adevăr, un eveni-
ment. Ca să ai succes aici, e nevoie să fii catolic, comunist
sau român”.

Şi se mai pot da nenumărate exemple de acest fel. 

Într-un mod impresionant, volumul de memorii se

încheie cu evocarea momentului dinaintea scrierii romanu-

lui Dumnezeu s-a născut în exil. „Mi-am petrecut toată
vara gândind la romanul meu. Îmi era atât de groază să mă
apuc de el, încât scriam poezii, câte două-trei poezii.”

Aşa cum se poate întâmpla numai într-un imperiu al

răului, cartea vieţii lui avea să-i aducă o mare şi nedreaptă

suferinţă morală. Scriitorul presimţea parcă aceasta şi

amâna s-o scrie.

ROMANE

Acolo şi stelele ard, Gorjan, Bucureşti, 1942, desene de

F. Micoş.

Dieu est né en exil, Fayard, Colection „Le Signe”,

Paris, 1960, prefaţă de Daniel-Rops.

Le Chevalier de la Résignation, Fayard, Colection 

„Le Signe”, Paris, 1961.

Les Impossibles, Fayard, Paris, 1962.

La septième lettre. Le roman de Platon, Plon, Paris,

1964.

6. Une femme pour l’Apocalypse, Julliard, Paris, 1968.

El hombre de las nieblas, Plaza y Janés, Colección

„Libros Reno”, Barcelona, 1970.

El viaje a San Marcos, Editorial Magisterio Español,

introducción y traducción: Marcelo Arroita-Jaúregui, 

Colección „Novelas y Cuentos”, Madrid, 1972.

Marta o la segunda guerra, Plaza y Janés, Barcelona,

1982.
10. Persécutez Boèce, L’Âge d’Homme, Collection

„Contemporains”, Lausanne, 1987.

11. Un sepulcro en el cielo, Planeta, Colección „Nar-

rativa”, Barcelona, 1987.

Les clefs du crépuscule, L’Âge d’Homme, Collection

„L’Histoire est un roman”, Lausanne, 1990.

Mai sus de miazănoapte, Cartea Românească, 

Bucureşti, 1992.

NUVELE

El despertar de la sombra, Editora Nacional, Madrid,

1967, traducción del rumano por Antonio Iglesias Laguna.

Informe último sobre el Reino H, Plaza y Janés, Co-

lección „Rotativa”, Barcelona, 1981.

Moartea morţii mele, Dacia, Cluj-Napoca, 1999, ediţie

îngrijită şi prefaţă de Mircea Popa.

Sfârşit de exil, Editura Jurnalul Literar, Colecţia „Ca-

pricorn”, Bucureşti, 2001, ediţie îngrijită de Mihaela Con-

stantinescu-Podocea, cuvânt înainte de Nicolae Florescu.

MEMORII

Journal d’un paysan du Danube, Table Ronde, Paris,

1966.

Suflete cu umbra pe pământ. Portrete şi reflecţii me-
morialistice, Editura Jurnalul Literar, Colecţia „Labi-

rint”, Bucureşti, 2004, ediţie îngrijită şi postfaţă de

Nicolae Florescu.

Jurnalul unui fost săgetător, Vremea, Bucureşti,

2015.

ESEURI

Eseu despre interpretarea ciclică a istoriei, Madrid,

Colecţia „Destin”, 1953.

Presencia del mito, Escelicer, Colección 21, Madrid,

1956.

Poesía y libertad, Editora Nacional, Colección „O

crece o muere”, Madrid, 1959.

La rebeldia de los escritores soviéticos, Rialp, Co-

lección „Libros de Bolsillo”, Madrid, 1960.

El hombre y lo humano en la novela contemporá-
nea, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, San-

tander, 1961.

Quaderno italiano, a cura di Vittorio Vettori, Giar-

dini, Collana „Biblioteca dell’Ussero”, Pisa, 1962.

Giovanni Papini, Wesmaël-Charlier, Colecţia „Con-

versions célèbres”, Paris, 1963.

Juan Dacio, Diccionario de los Papas, Destino, Bar-

celona, 1963, prefacio de Vintila Horia (Juan Dacio este

pseudonimul lui Vintilă Horia).

Platón, personaje de novela, Ateneo, Madrid, 1964.

España y otros mundos, Plaza y Janés, Colección

„Prosistas de Langua Española”, Barcelona, 1970.

Viaje a los Centros de la Tierra. Encuesta sobre el
estado actual del pensamiento, las artes y las cien-
cias, Plaza y Janés, Colección „Tribuna”, Barcelona,

1971.

Mester de novelista, Editorial Prensa Española, Ma-

drid, Colección „Vislumbres”, Madrid, 1972.

Pepi Sánchez, Servicio de Publicaciones del Minis-

terio de Educación y Ciencia, Dirección General de Bel-

las Artes, Colección „Artistas españoles contempo- 

ráneos”, Serie Pintores, Madrid, 1972.

Encuesta detrás de lo visible. Análisis de las mani-
festaciones parapsicológicas a la luz de la religión,

Plaza y Janés, Colección „Otros Mundos”, Barcelona,

1975.

Introducción a la literatura del siglo XX. Ensayo de
epistemología literaria, Gredos, Madrid, 1976.

Consideraciones sobre un mundo peor, Plaza y

Janés, Barcelona, 1978.

Literatura y disidencia. De Mayakovski a Soljenit-
sin, Rioduero, Colección „Drácena, Madrid, 1980.

Los derechos humanos y la novela del siglo XX,

E.M.E.S.A. – Editorial Magisterio Español, Madrid,

1981 (teza de doctorat a lui Vintilă Horia, susţinută în

1980).

Mai bine mort decât comunist. Gânduri pe margi-
nea unei istorii a viitorului, Phoenix, Bucureşti, 1990.

Reconquista del descubrimiento, Fundación Cáno-

vas del Castillo, Colección „Veintiuno”, Madrid, 1992.

Introducere în istora filosofiei româneşti moderne/
Introduction dans l’histoire de la philosophie roumaine
moderne, Editura Jurnalul Literar, Bucureşti, 1999, edi -

ţie realizată de Nicolae Florescu, prefaţă de Constantin

Amăriuţei, Versiunea românească a textului francez de

Cornelia Ştefănescu.

Credinţă şi creaţie, Eikon, Cluj-Napoca, 2003, ediţie

îngrijită şi prefaţă de Mircea Popa.

POEZIE

Procesiuni, Editura Librăriei Pavel Suru, Bucureşti,

1937.

Cetatea cu duhuri, Editura Librăriei Pavel Suru, Co-

lecţia „Meşterul Manole”, Bucureşti, 1939, cu un portret

al autorului de Claudia Cobizeva.

Cartea omului singur, Editura Librăriei Pavel Suru,

Colecţia „Meşterul Manole”, Bucureşti, 1941.

A murit un sfânt. Poesii 1941-1945. Torţa, poem dra-
matic, Editura „Cartea Pribegiei”, Buenos Aires, 1951.

Poesia românească nouă. Antologie, Asociación

Cultural Hispano-Rumana, Colecţia „Meşterul Manole”,

Salamanca, 1956.

Jurnal de copilărie, Fundaţia Regală Universitară

Carol I, Paris, 1958.

Viitor petrecut, Asociación Cultural Hispano-Ru-

mana, Salamanca, 1976.

Publicăm, pentru prima dată în România, lista completă a cărţilor lui Vintilă Horia, stabilită de Basarab Nicolescu.
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Interviu

Domnule Emil Boroghină, v-a sunat de curând mi -

nistrul Culturii, domnul Alexandrescu. Ce voia să vă

spună, că nu are bani nici anul ăsta pentru Festivalul

Shakespeare?

Dacă domnul ministru Vlad Alexandrescu m-ar fi sunat

pentru a-mi comunica asta, probabil că nu aş fi vorbit nimănui

despre telefonul domniei sale. Din contră, la câteva minute

după ce am expediat prin fax la Cabinetul ministrului o nouă

scrisoare, prin care solicitam, pentru a treia oară în decurs de

un an, sprijinul Ministerului în organizarea Festivalului Inter-

naţional Shakespeare din 2016, am fost contactat de domnul

ministru personal, care m-a asigurat că Teatrul Naţional Cra-

iova va primi în perioada imediat următoare suportul financiar

necesar desfăşurării acestei importante manifestări.

Festivalul Shakespeare de la Craiova nu a beneficiat la

ediţia trecută de nici un fel de finanţare de la Ministerul Cul-

turii din cauza schimbărilor mult prea dese ale miniştrilor în

acea perioadă.

Dacă vă aduceţi aminte, profesorul Daniel Barbu, la întâl-

nirea pe care a avut-o cu o parte din oamenii de cultură craio-

veni, s-a angajat, la solicitarea noastră, să sprijine, în calitate de

ministru al Culturii, cea de-a IX-a ediţie a Festivalului. O afir-

maţie a sa legată de un anumit program social, total inofen-

sivă, scoasă din context şi agresiv mediatizată, l-a determinat

să-şi prezinte demisia de onoare la o zi sau două după prezenţa

sa la Craiova. Personal am regretat enorm acel nefericit inci-

dent.

Spre lauda sa, şi ministrul Ionuţ Vulpescu, în cele câteva în-

tâlniri pe care le-am avut, m-a asigurat de întregul sprijin al

Ministerului şi al domniei sale.

Guvernul Ponta demisionând însă după tragedia de la Co-

lectiv, a trebuit să o luăm, ca şi la ediţia trecută, din nou, de la

capăt.

Telefonul domnului ministru Vlad Alexandrescu a avut

darul să mă liniştească în ceea ce priveşte finanţarea de către

Minister a evenimentelor de la Craiova, ca şi cele câteva tele-

foane ale doamnei secretar de stat Corina Şuteu sau ale consi-

lierului ministrului.

Faceţi de 20 de ani acest festival care a pus Craiova şi,

implicit, România pe harta puterilor teatrale care

sunt preocupate de opera lui William Shakespeare.

De ce este important acest festival şi cum îi vedeţi 

viitorul?

Cred sincer că acest festival craiovean este unul extrem de

important şi necesar.Am trăit şi trăiesc cu sentimentul că opera

shakespeariană ne ajută să comunicăm mai uşor între noi, să ne

înţelegem şi să-i înţelegem pe cei din jur. Teatrul său este

oglinda vieţii, în personajele sale ne regăsim fiecare dintre noi.

Shakespeare, bine citit şi înţeles, reprezintă o excepţională

lecţie de umanitate. Shakespeare, asemenea tragicilor greci,

nu este numai al timpului său. El este în egală măsură al tim-

pului nostru, dar şi al celor care vor veni. De aceea, văd viito-

rul acestui festival drept unul încărcat de semnificaţii, stârnind,

în măsura în care nu se va abdica de la principiul valorii, un in-

teres mereu crescând.

Shakespeare a fost şi rămâne cel mai jucat dramaturg de pe

întreaga planetă. Se spune, nu fără temei, că întâlnirea cu opera

sa reprezintă un examen, o piatră de încercare pentru actori,

regizori şi chiar pentru teatru. Eu cred că şi pentru spectatori.

Shakespeare ne ajută să gândim şi să simţim. După ce ai vi-

zionat un spectacol shakespearian, realizezi cât de complexă

poate fi fiinţa umană.

De aceea, aşa cum spuneam mai înainte, acest festival al

nostru mi se pare unul important şi necesar.

De mai multă vreme este implicată în organizarea fes-

tivalului şi Primăria Craiova. Acum doi ani s-au dat

bani frumoşi pentru buna lui desfăşurare şi nici anul

acesta n-a fost uitat. Cum i-aţi convins să aloce un

buget redutabil?

Fără a minimaliza eforturile şi realizările celorlalte instituţii

de artă, cred că Festivalul Shakespeare reprezintă în acest mo-

ment principalul brand cultural al Craiovei. După „epoca de

aur” a Naţionalului craiovean, petrecută între 1991 şi 2000,

când acesta purta stindardul artei româneşti pe toate continen-

tele lumii, la cele mai mari şi importante festivaluri interna -

ţionale, dovadă rămânând numărul impresionant de deplasări

şi distincţiile de mare strălucire obţinute în acea perioadă, a

venit de mai mult timp rândul Festivalului Shakespeare să

deţină supremaţia. Datorită acestui festival, numele Craiova

este des rostit în cultura europeană şi din ce în ce mai respec-

tat. Iar primarul oraşului, doamna Lia Olguţa Vasilescu, a rea-

lizat încă de la alegerea sa în această înaltă responsabilitate că

susţinerea unei manifestări precum Festivalul Shakespeare tre-

buie să reprezinte o prioritate.

Probabil că fără această viziune a sa, încă de la ediţia pre-

cedentă, când s-a trecut printr-un moment greu privind fi-

nanţarea, Festivalul Shakespeare de la Craiova ar fi putut să

dispară. Nu eu am convins Primăria şi Consiliul Local Muni-

cipal Craiova să aloce „un buget redutabil”, deşi am insistat în

acest sens, ci prestigiul de care se bucură festivalul în cultura

europeană şi chiar mondială.

Este proverbială, chiar reputată, selecţia profesio nistă

pe care o faceţi de la ediţie la ediţie, precum şi alegerea

temei care dă profilul fiecărei ediţii. Ce temă avem în

2016 şi care sunt trupele care au fost invitate aici?

Anul 2016 este, pentru împătimiţii întru Shakespeare, unul

cu totul special. Lumea culturală de pe toate continentele va

marca împlinirea a 400 de ani de la moartea marelui drama-

turg.

El a lăsat umanităţii o moştenire inestimabilă. Poate de

aceea a X-a ediţie a Festivalului poartă genericul „Shakespeare

pentru eternitate”.

Oricât aş încerca eu să expun motivaţia acestui titlu, cred

că nu o pot face mai bine decât slujindu-mă de un Cuvânt
îna inte apărut în anii ’70 ai secolului trecut la unul dintre cele

mai pertinente studii ale shakespeareologiei româneşti şi euro -

pene (spun asta, deoarece volumul, tradus şi tipărit în Franţa,

a fost distins la sfârşitul anilor ’80 cu Premiul Academiei Fran-

ceze), Hamlet sau ispita posibilului, al rafinatului om de tea-

tru român Ion Omescu:

„Pe-o pagină a cărţuliei cu coperte aurite, ajunsă prin ac-
cident în mâinile mele acum treizeci de ani, şi cuprinzând
înţelepciuni extrase din opera lui Shakespeare, stă scris: To
our dear Alfred from his affectionate Parents. Iar dedesub-
tul acestor rânduri «Albert», apoi «Victoria»; în semnătură
autentică. Şi mă gândeam că nu poate fi cinste mai mare pen-
tru scriitor decât să ajungă sfătuitorul regilor, iar cuvintele
sale să fie lăsate auguştilor princepi împreună cu însemnele
heraldice şi castelul.

Câţiva ani mai târziu, l-am auzit pe un mare dregător spu-
nând că de-ar fi, prin ipoteză, nevoită să aleagă între pierde-
rea Indiei şi a pieselor lui Shakespeare, Marea Britanie ar
renunţa la cea dintâi. Cuminte vorbă şi cu miez, cum ne-am
dat seama mai târziu. Ascultându-l, îmi ziceam că, totuşi,
acesta este supremul elogiu: cele 1000 de pagini (20/15 cm)
ale scriitorului să preţuiască mai mult decât 3.000.000 km2.
Dar nu-l cunoscusem încă pe lordul Ferrers.

Nici astăzi nu ştiu prea multe despre el; la drept vorbind,
mai nimic. Ştiu doar dintr-o scrisoare a lui Horace Walpole că,
într-o anume zi a anului de graţie 1760, lordul Ferrers a fost
poftit, în calitate de condamnat la moarte, să-şi exprime ul-
tima dorinţă. Într-o asemenea împrejurare, falsificatorii de
bani – atât de numeroşi odinioară pe strângătoarea insulă –,
certaţii cu legea de toate soiurile şi chiar oamenii cumsecade,
ar fi dorit să bea, să mănânce pentru ultima oară budincă sau
să facă dragoste. Dar lordul Ferrers nu era tâlhar de meserie;
nici om cumsecade, pesemne. Martor la frământările veacu-
lui, aflase că toate sunt trecătoare. Că omul trebuie să se în-
grijească de sufletul său, singura bogăţie fără sfârşit. Aşa
fiind, asemenea atâtor alţi sirs şi scholars decapitaţi pentru
mai nimic, s-ar fi căzut să-şi petreacă ultima zi pământeană ci-
tind Predica de pe munte. Însă lordul Ferrers nu punea preţ pe
plăcerile cărnii şi nu credea nici în veşnicie. Era un lord ciu-
dat. A cerut să i se citească din Hamlet.

Mi-am spus atunci că, dintre toate, aceasta este adevărata
laudă şi că alta mai mare nu poate fi”.

Deci, după „Constelaţia Hamlet” din 2010, „Lumea-i un

teatru, noi suntem actorii” din 2012 şi „Shakespeare al tuturor”

din 2014, urmează, firesc, în 2016, „Shakespeare pentru eter-

nitate”.

Consecvenţi obiectivului propus încă de la fondarea Fes-

tivalului, în 1994, acela de a ne strădui să aducem în România

spectacolele shakespeariene ale celor mai importanţi regizori

ai lumii, am invitat la Craiova Teatrul Saytama din Tokyo, cu

cea mai recentă premieră a lor, Richard II, spectacol pus în

scenă de legendarul regizor japonez Yukio Ninagawa.

Am să vă fac o mărturisire. Invitarea în Festival a unui

spectacol a lui Ninagawa este un gând care a devenit aproape

obsesie din anul 2007, ca şi cel al prezenţei pe afişul Festiva-

lului a unui spectacol al lui Robert Lepage.

Spectacolul lui Yukio Ninagawa este unul la prezentarea

căruia participă peste 60 de actori şi 30 de tehnicieni. 

Dacă Richard II de la Teatrul Saytama din Japonia des-

chide Festivalul, cortina de încheiere va fi după un alt ex-

cepţional spectacol, Richard III de la Teatrul Schaubuhne din

Berlin, în regia lui Thomas Ostermeier, spectacol care a con-

stituit marea revelaţie a celebrului Festival de la Avignon, din

2015.

Craiovenii, iubitorii de teatru din România, precum şi nu-

meroşii noştri invitaţi din străinătate, vor mai putea viziona,

printre altele, un minunat spectacol Macbeth, montat de Luc

Perceval la Baltic House Festival din Sankt Petersburg, inci-

tantul experiment al lui Romeo Catellucci cu Julius Caesar de

la Societatea Raffaello Sanzio, Hamlet de la Tobacco Sha-

kespeare Company din Marea Britanie, în regia lui Andrew

Hilton, Romeo şi Julieta, pus în scenă de Irad Rubinstein la

Teatrul Municipal din Beer Sheva, Poveste de iarnă de la Tea-

trul Laborator Sfumato din Sofia, realizat de Margarita Mla-

denova, Comedia erorilor, în regia lui Ben Humphrey de la

Worcester Repertory Theatre, Julius Caesar montat de Peter

Schneider la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova, dar şi

alte spectacole şi recitaluri, precum şi câteva concerte inspirate

din creaţia shakespeariană, dintre care amintim pe cel al mu-

zicienilor de la K’antu Ensemble din Marea Britanie, având-o

drept solistă pe Ruth Hopkins, programat la Portul Cultural

Cetate.

Particularitatea acestei ediţii constă în faptul că au fost pro-

gramate câteva dintre spectacolele ce vor fi prezentate la Cra-

iova şi în capitalele de judeţ din vechea regiune istorică a

Olteniei.

Ne doare enorm că, din motive pe care nu le-am înţeles,

partenerii noştri de la Bucureşti, co-organizatori ai Festivalu-

lui Internaţional Shakespeare din 2006 şi până în 2014, au re-

nunţat − după părerea noastră, cu prea mare uşurinţă − la

organizarea Festivalului şi în Capitala României, lipsind în

acest fel publicul bucureştean şi oamenii de teatru din Româ-

nia de şansa, poate unică, de a vedea „pe viu” unul dintre spec-

tacolele uriaşului regizor care este Robert Lepage.

Festivalului i s-a făcut prin această renunţare unul dintre

cele mai mari deservicii, spectacolul Hamlet-Colaj, realizat de

regizorul canadian la Teatrul Naţiunilor din Moscova, nepu-

tând fi jucat, din motive de ordin tehnic, pe scena Naţionalu-

lui craiovean, ci doar pe aceea a Sălii Mari a Teatrului Naţional

din Bucureşti.

Dar Craiova sprijină în 2016 nu doar festivalul, ci şi

reputatul Premiu „Europa per il Teatro”, creat în

1986 pentru cunoaşterea şi difuzarea artei teatrale.

Este pentru prima oară când România organizează

o astfel de manifestare, nu-i aşa ?

Nu numai că este pentru prima oară, dar cred că va rămâne

pentru multă vreme singura dată când această manifestare de

cel mai înalt prestigiu internaţional va fi organizată în Româ-

nia. Trebuie să spun că în găzduirea Premiului Europa pentru

Teatru, într-un fel echivalentul Premiului Oscar pentru Film în

arta scenică, nu se aplică principiul rotaţiei.

Alegerea oraşului Craiova reprezintă, după părerea mea, o

dovadă de încredere, respect şi preţuire. Iar existenţa Festiva-

lului Internaţional Shakespeare în viaţa Craiovei nu este străină

de dobândirea acestora.

Ce vă doriţi de la viaţă după ce se va încheia cea de-a

X-a ediţie a Festivalului Shakespeare?

Am ajuns la o vârstă înaintată, mă simt din ce în ce mai

obosit din pricina obstacolelor reale şi artificiale ce mi se pun

în cale şi de mai multe ediţii îmi spun „aceasta va fi ultima în

care mă implic total, uitând că în viaţa omului mai există şi fa-

milie”.

Probabil voi încerca să stau mai mult decât am făcut-o şi

o fac în preajma nepoţilor mei. Şi poate să citesc şi să recitesc

poezie.

���

Shakespeare. Lec\ia noastr[ de umanitate
Nicolae Coande în dialog cu Emil Boroghină

Directorul fondator al Festivalului   Internaţional         
Shakespeare de la Craiova
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Carte str[in[

„Atunci când reflectăm la acea eră stranie, era celor doi ani, opt luni şi douăzeci
şi opt de nopţi, suntem nevoiţi să admitem că lumea devenise absurdă şi că legile
care fuseseră mult timp acceptate drept principii de funcţionare a realităţii se năruis-
eră.” Doi ani, opt luni şi douăzeci şi opt de nopţi este romanul scriitorului de ori -

gine indiană Salman Rushdie, apărut la noi în 2015, la Polirom, într-o traducere din

limba engleză de Dana Crăciun. Rushdie, reprezentant al realismului magic în lite -

ratura engleză, este cunoscut la noi şi pentru Versete satanice, Copiii din miezul

nopţii sau Furia. Respectând reţeta bine cunoscută a îmbinării dintre real şi fabu-

los, prin romanul Doi ani, opt luni şi douăzeci şi opt de nopţi, Rushdie îşi

dovedeşte încă o dată veleităţile de Şeherezadă modernă, păstrând aceeaşi atmosferă

magică a celor o mie şi una de nopţi. Povestea aduce în scenă o pleiadă de perso -

naje năstruşnice şi deosebit de complexe, în al căror destin realul se întrepătrunde

cu fabulosul şi printre care se numără: Dunia, o prinţesă jinna din Ţinutul Fermecat,

grădinarul Geronimo, Jimmy Kapoor, Ibn Rushd sau Alexandra Farina. 

Din punctul de vedere al construcţiei, romanul este alcătuit dintr-o serie de nouă

povestiri care pun în lumină istoria fiecărui personaj, toate fiind orientate în jurul

aceluiaşi nucleu, închizându-se cu un epilog în care autorul dezbate importanţa

poveştilor în lumea oamenilor şi însemnătatea magiei într-o lume care pare să fi

uitat să mai viseze. Pe scurt, Doi ani, opt luni şi

douăzeci şi opt de nopţi este echivalentul a o
mie şi una de nopţi în care are loc războiul din-

tre jinni şi oameni. Dunia, o prinţesă jinna din

Peristan, tărâmul fermecat al jinnilor, reuşeşte

să pătrundă în lumea noastră printr-o fantă care

se creează între cele două tărâmuri. Jinnii,

spirite magice care sfârşesc adesea în captivi-

tatea lămpilor fermecate, sunt făpturi „de foc
şi fum” cu un extraordinar apetit sexual, fer-

mecând adesea minţile muritorilor. Dunia, a

cărei natură umană o apropie mai mult de oa-

meni decât de jinni, se îndrăgosteşte de filo-

zoful Ibn Rushd. Ascunzându-şi adevăratele

origini, Dunia se simte atrasă de mintea lui,

de poveştile pe care acesta i le spune, cel

mai adesea pentru a-i domoli poftele car-

nale greu de stăpânit, specifice jinnilor: „ea
a început să se creadă sora Şeherezadei şi
să-i ceară necontenit poveşti. El era deci
un soi de anti-Şeherezadă, exact opusul
povestioarei din O mie şi una de nopţi,
căci pe ea poveştile o salvaseră, în timp
ce ale lui îi puneau viaţa în pericol” . Copiii lor, jumătate oameni, jumătate jinni, se

vor răspândi peste tot în lume, descoperindu-şi puterile supranaturale, neştiind că

sunt descendenţii celei mai puternice prinţese jinna din ţinutul Peristan. Povestea

de dragoste dintre Dunia şi Ibn Rushd ia sfârşit, dar nu fără urmări. Peste câteva

sute de ani, lumea noastră, „cea mai de jos dintre cele două lumi”, deşi incapabilă

să înţeleagă noile semnale ce prevestesc marele război, acceptă magicul ca pe o

prezenţă cu care este nevoie să se obişnuiască pentru a putea supravieţui. Astfel,

Geronimo, un grădinar newyorkez, descoperă într-o zi că nu mai poate atinge

pământul cu picioarele. Jimmy Kapoor, un contabil care aspira să devină autor de

romane grafice, visează într-o seară că este vizitat de unul dintre super eroii imagi-

naţi de el, iar Teresa Seca, o tânără mondenă, descoperă că poate mânui fulgerele.

Astfel, copiii Duniei şi ai lui Ibn Rushd se află prinşi în mijlocul unor evenimente

pe care nu şi le pot explica şi deţin o serie de abilităţi şi superputeri de care nu ştiau

şi pe care nu au aflat cum să le stăpânească. 

Dar Dunia reuşeşte din nou să se strecoare prin fantele dintre cele două tărâmuri

şi, aflându-l pe Geronimo, redescoperă chipul drag al celui pe care l-a pierdut. Cu

ajutorul Duniei, Geronimo îşi descoperă abilităţile, deţinând controlul asupra pro-

priilor puteri; el şi toţi ceilalţi descendenţi ai duniezatului îşi vor uni forţele în

războiul dintre cele două lumi. Odată cu Geronimo, „epoca iraţionalului” îşi desă -

vârşeşte contururile. Jinnii sunt fiinţe capricioase cu multe metehne şi de aceea sunt

împărţiţi în două tabere, cei buni şi cei răi. Aceştia din urmă vor să distrugă lumea

oamenilor, iar Dunia, singura care întruchipează principii profund umane, ştie că

salvarea nu poate fi altfel realizată decât odată cu închiderea definitivă a fantelor

dintre cele două lumi, chiar dacă acest lucru vine cu un preţ destul de mare.

Atmosfera poveştilor din O mie şi una de nopţi respiră aproape în fiecare filă

a romanului, amintind bine cunoscutul scenariu al basmului contemporan specific

lui Rushdie. Nu numai că firul epic al celor nouă povestiri este interesant de urmărit

prin felul în care reuşeşte să îmbine cele două dimensiuni, realul şi magicul, dar in-

teresante sunt mai ales intruziunile autorului în text, contactul pe care îl stabileşte în

permanenţă cu cititorul. Povestea Duniei şi a Peristanului devine cu atât mai in-

teresantă cu cât Rushdie verifică în mod constant atenţia lectorului, oferindu-ne o

serie de pilde despre importanţa magicului în lumea searbădă a realului, căci

poveştile sunt singurele care ne ajută să păstrăm vie fisura dintre cele două lumi. Ce

s-a întâmplat atunci când lumile au fost separate definitiv? „Ni s-a întâmplat ceva.
Am uitat să visăm.”

Laura Botuşan

Salman Rushdie
§i celeo mie 
§i una de nop\i

Geo Vasile

Balul de dinainte de
Auschwitz

Copilă a unui bancher evreu din Kiev, vii -

toarea scriitoare Irène Némirovsky îşi va petrece

copilăria în Sankt Petersburg. Familia sa se va

refugia în 1917 în Franţa, stabilindu-se la Paris.

Irène presimte parcă presiunea scurtului timp al

vieţii sale, dedicat cvasi non-stop scrisului, căci

va muri la doar 39 de ani (1903-1942). Se va

converti la catolicism. După studii de filologie la

Sorbona, va debuta la 18 ani. Îşi va tipări cărţile

între anii ’20 şi ’30. Se va impune cu romanul de

succes David Golder (1929), adaptat pentru

marele ecran, urmat de o long short story, Balul

(1930), adaptată şi ea pentru ecran şi teatru.

Ediţia în limba română semnată de Nicolae Con-

stantinescu a cuplat-o, între coperţile aceleaşi

cărţi, cu proza L’ennemie, a doua scriere a au-

toarei după debutul de la 18 ani. Aşadar, însem-

nările noastre se vor referi la un diptic Duş -

manca. Balul (Polirom, 2015, 195 p.). Vor urma

o serie de romane ce-i vor aduce recunoaşterea

entuziastă a unui Paul Morand, Drieu La Ro -

chelle, Robert Brasillach, a criticii, inclusiv a

celei antisemite, şi mai ales a publicului: Le vin

de solitude, Jézabel, Deux etc.

I se va refuza totuşi cetăţenia franceză, în 1940 i

se va retrage dreptul de a publica. În 1942 a fost

arestată cu soţul ei, tot evreu: deportaţi la Aus -

chwitz, nu s-au mai întors. Cele două fiice vor

scăpa cu viaţă, reuşind să salveze o parte din

manuscrise, printre care Suite française, publi-

cată în Franţa abia în 2004. Dar cine e Duş-
manca? Este chiar mama protagonistei, Gabri.

Naraţiunea, condusă de un observator obiectiv,

exterior, care totuşi aproape pe tot parcursul ro-

manului împărtăşeşte punctul de vedere al ti -

nerei, face portretul puberei, apoi al adolescentei

lăsate de izbelişte, trădate în nevoia ei legitimă

de iubire şi tandreţe de către o mamă frivolă şi

egoistă, ea însăşi victimă a unor trecute margi -

nalizări. Aşa se explică disperata şi înverşunata ei

obstinaţie în căutarea unei vieţi frenetice, inclu-

siv ca recompensă a mizeriei unei existenţe sor-

dide. Recompensă pe care femeia se iluzionează

a dobândi-o în chip narcisic, făcând caz de pro-

pria frumuseţe. Această obsesie a propriului eu,

devenită cult, se va împleti cu pasiunea pentru

tânărul ei cumnat, adus la Paris chiar de soţul ei,

după exilul forţat pricinuit de încercarea de a

salva situaţia economică a familiei. Fascinată în

chip morbid de luxul superficial şi ilegitim al

burgheziei pariziene, mama Francine le lasă de

izbelişte pe Gabri şi pe sora ei minoră, Michette,

condamnându-le astfel la o independenţă pre-

matură şi la o autoeducaţie care, fără puncte

ferme de referinţă, nu poate conduce decât la

rezultate dramatice. Fapt e că micuţa Michette

va muri, singură în casă, Gabri îşi va urma par-

cursul vieţii îmboldită de remuşcare, ură şi de o

ranchiună ireversibile faţă de Francine, decisă

să-şi trăiască isteric feminitatea. Soţie adulteră (a

unui evreu îmbogăţit ce ştie acel lucru, dar se

face că nu ştie), Francine va fi o mamă ce nu

vede şi nu ascultă decât propriile instincte,

adâncind în inima fiicei, prin fiecare faptă, un re-

sentiment ce nu va întârzia să se prefacă în dor-

inţă premeditată de răzbunare. Gabri va trece

printr-o fază de degradare amoroasă cu un nobil

rus scăpătat, după care cedează chiar avansurilor

amantului mamei sale deja îmbătrânite. De fapt,

se lasă dominată de pulsiuni iraţionale, de in-

stincte şi perversiuni ce duc spre relaţii deviante,

drept care tragedia finală nu mai putea fi evitată.

Naraţiunea posedă un ritm epic sigur, dovadă a

talentului prozatoarei, chiar dacă aflate încă în

stadiul insuficientei detaşări emoţionale de medi-

ile, psihologiile şi pasiunile investigate. Tot în

cheia eternului conflict părinţi – copii sau dintre

generaţii poate fi citit romanul Balul. Soţii

Kampf, recent îmbogăţiţi, aroganţi şi fuduli, spre

a-şi confirma rapida şi fastuoasa ascensiune,

decid să organizeze un festin dansant la care in-

vită toate persoanele „care contează“. Antoinette,

fiica lor de 14 ani, dezamăgită şi mâniată de ex-

cluderea ei de la eveniment de către mama sa,

pune la cale, în chip reflex şi fără milă, o răz -

bunare pe măsura discriminării şi umilirii res-

imţite. Într-o seară, întorcându-se de la obişnuita

lecţie de pian, se hotărăşte să nu pună zecile de

invitaţii la poştă, ci să le arunce în Sena. Îi lăsase

una doar profesoarei, singura, de altfel, care va

veni în casa Kampf la ora fixată. Gazdele vor

aştepta zadarnic vreme de o oră şi nu vor reuşi

să-şi explice reţinerea tuturor invitaţilor de vază.

Scriitura, ca şi trama, e destul de fluentă, pove-

stirea pare aproape banală, lipsită de semnifi-

caţie. Ea focalizează răzbunarea unei adolescente

nicicând luată în serios, nicicând iubită, nicicând

respectată. Dar, dincolo de acest „nonsens” ,

Irène Némirovsky oferă metafora lumii sale, a

universului şi a momentului istoric. O lume în

care singurul lucru important este vâltoarea pro-

gresului, ce face ca oamenii să fie dominaţi de o

obsesivă aviditate de ascensiune socială, de pu -

tere şi bogăţie. Sentimentele şi emoţiile sunt ster-

ilizate, locul acestora fiind luat de egoism, profit

personal, ambiţie, nemărginita cruzime a par-

venirii. Oamenii sunt în stare de orice pentru a

dobândi statutul social visat, o anume notorietate,

pe acea spirală a progresului ce va face din ei

nişte învingători, dar de fapt nişte învinşi. Deşi

ei ajung să dobândească bogăţie şi autoritate, îşi

pierd esenţa umană, rapacitatea lor fiind incom-

patibilă cu nobleţea şi alteritatea specifice doar

fiinţei umane. Ascensiunea lor va fi de fapt o

revenire la caverna monstruozităţii sufleteşti.

Scriitoarea, atentă cititoare a lui Balzac, Guy de

Maupassant sau Flaubert, dar şi a lui Cehov şi

Turghienev, descrie această involuţie fără mena-

jamente, cu indignare şi amărăciune. Un denunţ

făţiş a ceea ce era acea societate, făcut prin

portretizarea unui microcosmos familiar claus-

trofobic, tipic pentru anii respectivi. Pare că nicio

legătură nu poate exista între personaje, de vreme

ce scena este dominată de răzbunare şi gelozie,

de mânie şi dispreţ. Etica şi morala au fost de-

finitiv abolite. În ciuda faptului că dl Kampf este

omniprezent, cel mai tare frapează figura mamei,

Rosine, şi cea a fiicei, Antoinette. Cea dintâi vrea

să-şi omologheze succesul şi noua condiţie eco-

nomică, după ani de sărăcie şi sacrificii. Rosine

poate în fine să se confrunte cu acea lume

râvnită, sperând să organizeze spectacolul unui

bal perfect, astfel încât să i să recunoască titlul

de nobleţe conferit de bogăţie, bunăstare şi biju-

teriile afişate de la încheitura mâinii până la cot,

având însă grijă ca fiica lor, cu comportamentul

ei de adolescentă rebelă, imprevizibil, să nu le

dea în vileag originea umilă. Dar, vai, farsa re-

gizată de Antoinette celor doi Kampf loveşte ne-

milos, dejucând totul, balul nu va mai avea loc...
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În timp ce autorităţile noastre culturale se blochează periodic

în tot felul de programe, mai degrabă încropite, menite să di-

fuzeze creaţia şi cultura naţională prin alte spaţii lingvistice, prin

traduceri mai mult sau mai puţin fericite, mai mult sau mai puţin

susţinute, iată că unii scriitori din noile generaţii nu vor să mai

aştepte. Ei chiar părăsesc limba română şi îşi încearcă norocul

scriind în limbile de circulaţie, altele decât dulcea noastră limbă;

mai cu seamă cei plecaţi de timpuriu împreună cu părinţii lor,

unii dintre ei exilaţi, care au apucat să-şi facă studii consistente

în limbile adoptive. Multă vreme am crezut că bilingvismul nu

e posibil pentru un poet, dacă nu s-a întâmplat fericita şi rara si -

tua ţie când sinteza multilingvistică s-a produs la vârsta formativă

a copilului. Şi, în plus, dacă educaţia sensibilităţii lui prin poezie

nu a fost, de asemenea, un soi de proces bilingv, care să marcheze

acea adolescenţă a sensibilităţii fiecăruia dintre noi, când limba-

jul poeziei devine, pentru unii, revelaţie şi deschiderea spre un al

doilea limbaj, chiar în interiorul limbii materne. S-ar părea, to-

tuşi, că mobilitatea postmodernă a popoarelor e în stare şi de

miracole colaterale. Văd tot mai mulţi tineri poeţi români publi -

când „direct” în alte limbi, ca să folosesc termenii unei cutume

admirative, care însă nu totdeauna examinează mai în profunzi -

me natura acestei dificultăţi. Cert este că apar şi reale surprize,

cum se întâmpla pe vremuri cu acel Le coeur innombrable al

unei fabuloase prinţese valahe, Martha Bibescu; prima poetă de

origine română definitiv asimilată literaturii franceze, care de-

pă şise etapa unor cuminţi compoziţii corecte, la nivel de dic -

ţionar, şi se aventurase în chiar misterul limbii sale adoptive.

Golgona Anghel, căci despre ea este vorba în această introdu -

cere, nu s-a născut la Lisabona (cum se născuse celebra prietenă

a lui Proust la Paris); în plus, ea pare să se fi familiarizat cu limba

şi cultura portugheză abia pe la mjlocul formaţiunii sale şcolare,

venind aşadar spre dificultăţile noii limbi la o vârstă la care uni-

versul primordial al intuiţiilor sale era fixat deja în limba română.

Cu atât mai meritoriu mi se pare talentul pe care i-l descopăr în

această plachetă de versuri cumpărată de mine la FNAC, tipărită

de prestigioasa Editură Assirio & Alvim, al cărui manuscris fu -

sese selectat, dacă nu mă înşel, chiar de faimoasa reţea inter-

naţională de librării pentru o colecţie care îi marca cei 15 ani de

existenţă. Iar titlul, tineţi-vă bine, sună aşa: Ca o floare de plas-

tic în fereastra unui băcan [Como uma flor de plástico na

montra de um talho]. Între timp, am aflat că respectiva carte

obţinuse şi Premiul PEN clubului portughez. Şi venea după ce

numele autoarei fusese deja remarcat, nu doar ca poetă, ci şi ca

autoare a unui studiu monografic despre unul dintre cei mai im-

portanţi poeţi portughezi mordeni – Al. Berto. Cronicile la carte

sunt extrem de elogioase; unele remarci, cum mă şi aşteptam,

susţin că Golgona Anghel ar „măcelări” lirismul, convenţiile şi

alte conivenţe care, în imaginarul colectiv, ar fi sau ar fi fost

„tipic” portugheze. Dar, dincolo de facilitatea ironică sugerată

de titlu, îmi dau seama că o anumită „violenţă” − şi mai cu seamă

siguranţa cu care poezia aceasta îşi impune forţa – atestă un ta -

lent ce nu putea fi ignorat. Există aici o superdensitate a melan-

coliei care mă atinge. Sunt sigur că poeziile au fost scrise în

portugheză, dar cu un fel de sfâşiere translingvistică. Eu îmi

res pect o mai veche teorie şi susţin că poetul nu poate sau nu tre-

buie să-şi traducă singur poemele în alte limbi, chiar dacă se

simte capabil. E nevoie de un traducător, adică un hermeneut,

care să deschidă alte uşi spre aceleaşi încăperi. Se pare însă că

Golgona Anghel are deschideri spre mai multe uşi, iar mâna ei

nu tremură pe clanţă.

Dar se mai întâmplă şi mici altfel de miracole... Cu bucurie

primesc un volum de poezie românească tipărit tocmai în

Brazilia. De astă dată e vorba însă de un mare poliglot, profesorul

Marco Lucchesi care a transpus şi a tipărit în portugheza brazi -

liană un discret poet român din Oltenia. Se numeşte George

Popescu, care până acum a publicat puţin, dar care pare să aibă

multe lucruri interesante în „cartoanele” sale, precum pictorii de

pe vremuri, nu prea grăbiţi să se despartă de creaţiile lor, nici să

vândă. Cert este că traducătorul său brazilian a alcătuit o intere-

santă antologie bilingvă pe care a tipărit-o la o bună editură din

Rio, Rocco, în colecţia Espehlo do Mundo, unde am surpriza să

îl regăsesc şi pe fratele meu de cruce din Chile, Omar Lara, cu o

copertă ce aminteşte de o scoarţă oltenească. La discreţia au-

torului, titlul nu putea fi altul decât Caligrafia silenciosa, poeme

scrise în Italia, România, dar şi la Rio de Janeiro, patria lui Drum-

mond, şi, pentru o vreme, patrie şi pentru al nostru Ştefan Baciu.

Totul este discret în aceste epigrame... elegiace, începând cu una

din confesiunile autorului, reprodusă în prefaţă: „poezie e abu-
rul din oglindă din care sporeşte şi lacrima”... Altfel, aceste

caligrafii au discreţia rară a artei care se sfieşte: „memoria îngâna
rugina amintirii/ eram mort şi nu ştiam/ piatra de pe frunte scria/
pe cerul vecin/ o hieroglifă de adio”.

***

MULTE S-AR PUTEA SPUNE, DESIGUR,
despre mereu excesiva distanţă
ce separă găina de zborul ei:
iar eu mă simt, în ziua recoltei,
ca un rapsod steril, care, iată,
pe neaşteptate, vomită un ou.
Numai că degeaba aş face-o acum,
când din rima cu pricina rămân doar resturi.
Acolo unde erau teamă, disciplină şi chiar putere,
ne-au rămas doar relaxare, „cultură”, diversitate.
Pică tropii ca smochine uscate pe sternul cel sec al sonetului:
iar pe aici doar hienele şi vântul mai apar să ascută limba.

Suntem ecoul profan al trombonului care imită un ditiramb.
Deja scoseseră din adâncuri flaute şi tot felul de sunete 
numai să poată
să ţină în viaţă mineritul tunurilor.
Satirii s-au dus să caute tutun şi tot felul de febre.
Şi se zice că, nu demult, Lolita ar fi împlinit trei decenii.
Cât despre paradis, asta ştim, e cu socotelile lui la zi.
Doar că cineva ar trebui, totuşi, să se specializeze
în originale şi alte clase de-ale infernurilor.
Iar acest ţânc, de asemenea, ne învaţă,
tăcut şi încrezător,
scrijelind cu vârful ghearei de la un pui,
în grăsimea rămasă pe blid,
cum se desenează un sfârc.

***

CA ŞI CUM DEJA MĂ DEPISTASE
chiar înainte să trec eu peste acel pod
ales ca decor pentru Strigătul lui Munch,
m-a atins pe haină
cumva din lăuntrul acestui compendiu
de reconciliere şi fapte imperiale.
Speram să mi se întâmple ceva
ca să am ce să-ţi povestesc imediat la întoarcere.
Însă nimeni nu scrie numai cât să ciuntească întinsul cerurilor
în brusca oglindă a unei băltoace.

Te citesc şi mă îmbolnăvesc, încă o dată.
Imposibil să-l citesc pe Onetti sau şi pe tine 
fără să mă îmbolnăvesc.
Şi, cu toate acestea, e ceva care ţine de sănătate,
de respiraţie vitală.
Nu-mi dau seama cum funcţionează aşa ceva,
doar că iată ce-mi fac cuvintele tale.
Eu merg acolo unde mă duci. Dispar când îmi porunceşti tu.
Mă opresc să beau o cafea
şi mă trezesc cerând o bere.
Jur că nu de sete am revenit aici pe stradă.
Mi se întâmplă asta cu Onetti, îţi spun,
mă apuc să vorbesc despre literatură,
vreau să fiu papagalul lui Flaubert,
anaconda lui Saint-Exupéry,
sau, cel puţin, mieluţul lui Jan van Eyck.
Dar sunt pline de miei cerurile şi hipermarketurile.
Iată de ce inventez eu un spaţiu comercial ceva mai original,
aduc echipamente din cele mai noi,
afişez texte în atenţia publicului.
Mă pregătesc să devin un semiautomat,
ca maşina ce vinde ţigări lângă cofetărie la colţul străzii tale.
Dar nu cred că vei fi trecut pe aici,
în peregrinările tale,
şi nici n-ai lăsat vreo monedă
în gura mea.

***

LA ÎNCEPUT, AM CREZUT CĂ ERAI O TĂIETURĂ
dintr-o veche revistă.
Apoi mi-am dat seama că aveai pământ sub unghii
şi nu purtai sutien.
Priveai cu atenţie cum bunicul tău
jupuia iepurii
într-un colţ la bucătărie.
Pe spate aveai îmbrăcat
un câmp cu maci.
Ai rămas mai apoi tăcută.
Şi surâdeai.
Ai stat multă vreme privindu-mă,
fără să zici nimic.
Ţi-ai dus o mână spre tâmplă,

de parcă aşa puteai să mă vezi mai bine.
După care mi-ai arătat picioarele urzicate,
degetele de la picioare pătate de la boabe de struguri.
Se părea că trăiserăm împreună
iar acea cicatrice a ta de pe coapsa stângă
părea să fie conturul melancoliei mele.
La urma urmelor, vei pleca şi tu.
Mie mi-e destul un simplu fluier de arbitru,
sau dangătul clopotelor de la Biserica din cartier,
sau scrâşnetul unui automobil demarând,
ca să nu mă mai învârt pe podeaua bucătăriei
împrejurul acestei certitudini unice care îmi asigură
ţinută pe vertical
lingura în supă.

***

DEZASTRULUI ÎI PLACE SĂ IA
forma picioarelor tale
ca să mă înfăşoare mai bine.

Iau seama la unghiile mele roase pe margini,
la pielea mea infectată,
la dinţii mei cei îngălbeniţi,
la gunoiul ce s-a adunat prin odaie
şi mă întreb:
oare cu ce faţă urmează azi să apari
în vreme ce părul tău mătăsos şi blond
continuă să îţi împletească-un cocon de aur
încă de la vremea Crăciunului
în interiorul templului meu congelat?

***

DUMINICA TRECUTĂ,
cum simţeam eu că am ceva în gură,
m-am hotărât să trec pe la Gabi.
Iar ea a ascultat, a ascultat,
s-a dus să întindă rufele la uscat,
s-a întors,
a plecat să cumpere pâine,
s-a întors,
iar eu nemişcată din colţul bucătăriei
cu jena aceea în gingie
pe strada amărăciunii,
până când, în sfârşit, mi-a scos osişorul 
şi m-a bătut pe gură.
„Eu te-am prevenit!”
Ea era pregătită
să suporte toate agresiunile,
chiar să scoată cu unghiile pietre de caldarâm,
atunci când Gabi a trecut pe la mine şi mi-a spus:
„Ştii, am acuma un nou client.”
Din pură delicateţe, am simţit eu, imediat,
că trebuia s-o întreb.
„Cine e?” Iar atunci ea
şi-a coborât vocea aruncând câteva ocheade 
spre rochie.
„E boxer.”
„Ştii, o muză are nevoie să mai fie şi îmbrâncită”

***

LA NOUĂ ANI DUPĂ CE MURISE ÎN BARCELONA,
pe lista de aşteptare pentru un transplant de ficat,
poetul continuă să fie redescoperit
ca unul prodigios care ne ajunge din alte vremuri.

Încă în căutarea numelui său
pe lista invitaţilor,
îmbibaţi cu acea solidaritate de salon,
continuăm să perfecţionăm chiar şi fără să vrem
sentenţe şi coafuri noi.

Ceva mai îmbătrâniţi, 
în costumele noastre de revoltă,
atingem între timp istoria cu pamfletul.
Cu toţii trecem de la erudiţie către aforism.
Eliberaţi şi de peruci, şi de ghilotine, şi chiar de cai,
avem câte un evantai de idei pentru publicitate şi tatuaje.

Filozofi ai dictatorilor cum suntem,
acumulăm critici şi stele:
ne lipsim şi de rom, şi de flori, şi de vele.
Nu există dezlegare, nimeni nu vorbeşte-n amonte.
Noaptea se deschide în noi,
tăcută, precum un glonte.

Floare... flor

Golgona AnghelÎn româneşte de
Dinu Flămând
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Dan Stanca

Ioan Groşan

„PE DRUMUL ÎNSEMNAT DE PIATR{“
Deşi a publicat până acum şapte volume

de versuri (Despre pietre şi păsări, Axa Pu-

blishing, 2006, Cuşca fără gratii, Editura

Opera Magna, 2010, şi Cuvântul de trecere,

2011, Glasul sângelui, 2012, Lui, 2013,

Stri găt înăuntru, 2015, Un vers care lasă

moartea cu gura căscată, 2016 – toate aces-

tea patru la Tracus Arte, una din puţinele edi-

turi care promovează constant poezia română

contemporană), Ion Bogdan Ştefănescu, fiul

regretatului mare actor Eusebiu Ştefănescu, e

cunoscut în mediile artistice mai degrabă

drept unul din cei mai valoroşi flautişti pe

care i-a dat România decât ca poet. O nedrep -

tate, desigur, dar cum ceea ce altădată se nu -

mea critica de întâmpinare a cam dispărut

(nemaivorbind de dificultăţile prin care trec

revistele literare, cele care valorizează apari -

ţia unei noi voci lirice şi cărora, vai, le pun

beţe în roate chiar unii membri ai breslei), lu-

crul nu trebuie să ne mire. Însă, cu tenacitate

şi discreţie, Ion Bogdan Ştefănescu şi-a con-

struit un univers al lui, recognoscibil în fie-

care carte, chiar şi-ntr-una aşa-zicând „neca-

 no nică” în sens postmodernist, Lui, care este

de la un capăt la altul deopotrivă un imn, o

rugăciune şi-un psalm închinat Celui de Sus.

Şi de la acest volum vreau să plec când încerc

să analizez ultima apariţie editorială. 

Iată, de pildă, un poem din Un vers care

lasă moartea cu gura căscată: „Doamne,
câte biserici în drumul meu spre casă/ De
multe ori mă-nchin cu limba în cerul gurii/
Implorând un singur cuvânt/ Chipul meu ar fi
atât de fericit/ Încât trecătorii m-ar întreba
cum mă cheamă/ Semnele s-ar preschimba în
păsări cu zbor şlefuit/ Secret netulburat în
piatră de temelie:/ Un singur cuvânt“ (Un

singur cuvânt). Se observă imediat că nu mai

e atmosfera imnică din Lui şi că rugile de-

acolo se transformă aici aproape într-o so-

maţie, ca la Arghezi, cu „Vreau să te pipăi şi
să urlu: este!“. De altfel, poezia lui Ion Bog-

dan Ştefănescu a ajuns la un remarcabil nivel

de esenţializare, de limpezime a discursului

liric, unele texte vizând chiar structura, fin

modificată, a haiku-urilor: „Cenuşa cuvinte-
lor/ lumină pe ţărm/ strigăt înăuntru/ semn
de recunoaştere“ (În semn de recunoaştere).

Sau: „pe sub piele ca într-o peşteră/ las un
crater căptuşit cu tăcere“ (Tăcere).

Desigur, la o lectură atentă, se pot detecta

şi ecouri din marea poezie română postbelică,

pentru că Ion Bogdan Ştefănescu e şi un

foarte bun cunoscător al acesteia. Bunăoară,

un „sound“ din Nichita Stănescu e identifica-

bil în Numindu-te: „Am aflat mirosul tău/ de
la piatră/ Cum să te numesc/ fără să tulbur

roua din jur/ ce nume să-ţi dau/ doar al nos-
tru/ neînceput de vreo altă gură?/ Arată-mi
tu un drum neumblat/ în dunga palmei/ stre-
curată pe sub sâni/ încercând să te cunoască/
Cum să te strig/ fără să alung fumul de pe co-
line/ fără ca piatra să crape/ de durere?// Nu-
mindu-te/ Am oftat stingher/ ca o cruce“. E

un laitmotiv acesta, al pietrei, o obsesie sta-

tornică pe tot parcursul volumului, ca un ada-

gio liric al dictonului „Memento mori“ în

poemele Obrazul pietrei, Urzeala pietrelor,

Stonehenge, Starea de piatră, Poarta de

piatră sau în Bordura din mijlocul drumu-

lui, în finalul căruia se strecoară şi o mică,

amară ironie: „Fug spre casă/ Vroiam să în-
grop trompeta sub pietrele râu/ Umbra
aştepta plină de sânge/ Întocmai ca la în-
mormântarea tatălui meu/ Vitreg/ Nu-l mai
visasem de când/ În Ateneul Român/ Restau-
rat sub înaltul patronaj al guvernului/ Florile
din marginea scenei miroseau a plastic“.

Surpriza cărţii vine din finalul ei, scris în

proză şi care este un fel de mini-bildungsro-
man, o rememorare a formării şi evoluţiei in-

telectuale şi artistice ale autorului, din

copilărie şi până la maturitate − totul sub tu-

tela tandră a tatălui, Eusebiu Ştefănescu. Dar,

cu toate că forma e epică, lirismul nu dispare,

ci se insinuează, difuz şi omniprezent, în fie-

care rând. Ba chiar propoziţiile şi frazele pot

fi sparte sub formă de vers: „Cândva, în apri-
lie,/ îngerul m-a încredinţat/ unor lumini că-
prui şi albastre./ Adierea şoaptelor îmi
mângâia privirea./ Din senin,/ un stol de co-
cori/ a trecut peste zări,/ apropiindu-le“. Sunt

apoi aduse în prim-plan, cu anecdotica de ri-

goare, figuri celebre ale boemei literar-tea-

trale din anii şaptezeci (Alexandru Repan, Ion

Besoiu, Horia Moculescu, Jean Constantin,

Nichita Stănescu, Sorin Dumitrescu, Tudor

Gheorghe ş.a.m.d.), sunt înregistrate ecourile

spectacolelor în doi (tatăl recitator şi fiul la

flaut) până în momentul când boala necru -

ţătoare a lui Eusebiu l-a obligat să părăsească

scena. (Apropo de aceste spectacole: am

văzut şi eu, în cadrul Serilor de muzică şi poe-

zie de la Muzeul Naţional al Literaturii Ro-

mâne, recitalul Visători la steaua singură- 

tăţii, în care Eusebiu Ştefănescu a găsit ui-

mitoare similitudini între poezia lui Mihai

Eminescu şi Nichita Stănescu, într-un aliaj

absolut tulburător). Last, but not least, viziu-

nea grafică a lui Mircia Dumitrescu însoţeşte

exemplar viziunea lirică a autorului.

În concluzie, Un vers care lasă moartea

cu gura căscată este o apariţie pentru primul

raft al poeziei noastre contemporane.

Jumătate de veac, un interval de timp

copleşitor, care ne aduce în faţa ochilor sem-

nificaţii cutremurătoare... Parcă nu ar mai

avea rost să zic altceva...

De curând, TVR 2 ne-a prezentat celebra

peliculă a lui Mihail Kalatozov Zboară co-

corii, cu Saşa Batalov şi Tatiana Samoilova,

film care în 1958 a primit Marele Premiu la

Cannes şi a spart orice prejudecată a vremii.

A fost un succes, cum spune istoria, datorat

şi faptului că venise „dezgheţul” hruşciovist,

dar să nu uităm că, dacă în primăvara lui 1956

Hruşciov ţinuse la Congresul XX al PCUS

faimosul raport de demascare a crimelor lui

Stalin, în toamna aceluiaşi an a intrat cu tru-

pele în Budapesta revoluţionară procedând

exact cum ar fi făcut cel criticat chiar de el în

urmă cu nişte luni. Deci opinia publică occi-

dentală şi chiar şi aceea stângistă franceză nu

se puteau lăsa înşelate de aşa-zisa împrimă -

vărare rusească. Faptul că filmul respectiv a

primit suprema distincţie se datorează exclu-

siv meritelor sale artistice, care au anulat

propaganda ascunsă în spatele acelui minunat

„love story”. Pur şi simplu, era ceva curat,

făcut pe înţelesul omului simplu care habar

n-avea că la conducerea ţării se află un mare

criminal ca I.V. Stalin. Putea fi oricine atunci

la cârma imensului imperiu. Şi Gorbaciov

scos din eprubetă sau Elţin, ca într-un SF de

proastă calitate, puşi atunci pe jilţul ţarilor, nu

ar fi atras atenţia oamenilor obişnuiţi care

iubesc indiferent de regimul politic. Lecţia de

artă predată de Kalatozov este, din acest

punct de vedere, impecabilă şi nici chiar lo -

zincile din final debitate cu aplombul activis-

tului de partid nu ni se mai par stridente. Aşa

că stolul de cocori care zboară deasupra

Moscovei pare un semn trimis de Dumnezeu,

iar Kremlinul ajunge o cetate a înţelegerii uni-

versale. Dragostea, aşadar, mântuie lumea şi

lumea e fie tot globul pământesc, fie un bor-

dei zidit din pământ.

Ne-am tot întrebat ani la rând de ce filmul

românesc, chiar şi în cadrele trasate de par-

tid, nu a putut să producă asemenea pelicule,

de ce nu au fost cineaştii noştri în stare, ce

le-a lipsit, erau prea „inteligenţi” şi nu mai

aveau acces la simplitate? Passons... Erau,

probabil, prea obsedaţi de cenzură şi nu-şi

imaginau că se poate totuşi ieşi de sub obroc.

Sau, eu ştiu, Jdanov a fost mai de treabă decât

Leonte Răutu. Aşadar, Zboară cocorii a luat

Palme d’Or-ul... A trebuit să treacă 50 de ani

pentru ca un alt regizor din Răsăritul Europei,

în 2007, să primească aceeaşi distincţie. Cris-

tian Mungiu... iar filmul său are în prim-plan

un chiuretaj...

4, 3, 2 este creaţia cea mai nemiloasă cu

sufletul omului. Mai e vorba aici de iubire,

mai avem de-a face cu doi tineri care se

iubesc şi, dacă nu sunt împreună, mor? Fe-

meia este doar gravidă şi nici nu contează

cine este autorul însămânţării. Este unul, un

anonim, un oarecare, iubirea e înecată în

beznă, întunericul guvernează o peliculă care

nu lasă nici o speranţă. Resturile fătului spin-

tecat însângerează linoelumul sau gresia ace -

lei garsoniere unde a avut loc sacrilegiul.

Fe meia a scăpat de sarcină, se duce la restau-

rant ca să înfulece ceva, dar, de la sine înţeles,

nu poate avea în faţa ochilor decât bucăţile

acelea de carne extirpate din pântecele ei. Fil-

mul lui Mungiu a primit marea distincţie

deoarece vremurile din prezent sunt mult mai

toxice şi mai cinice decât acelea de acum o

jumătate de veac. De Zboară cocorii s-ar

râde acum cu dispreţ. Dacă e încă respectat,

aceasta se datorează clasicizării de la sine

înţelese, căreia i se supun şi cei mai icono-

claşti dintre noi, dar acesta este singurul

motiv al presupusului respect. Mai vine câte

un iranian şi pune pe ecran un „love story”

de-al lor, iar juriul se înclină? E adevărat, dar

aceasta se datorează unei chestiuni politice

diplomatice, care nu are nici o legătură cu

preţuirea sentimentului propriu-zis, cu vene -

raţia faţă de, vorbă mare, iubirea autentică.

Intervalul de 50 de ani având ca borne două

filme premiate la Cannes măsoară cu maximă

precizie declinul lumii în care trăim, secă-

tuirea sufletească, disperarea ascunsă sub fal-

durile ipocriziei, dorinţa de-a fi răi şi duri

fiindcă am uitat ce înseamnă să fim buni.

Altfel, totul este OK şi nu ne doare capul.

Faptul că TVR 2 a difuzat filmul respec-

tiv este un gest de nostalgie faţă de acele vre-

muri în care, corect, Gulagul gemea, dar

oa menii, chiar şi cei mai ignoranţi dintre ig-

noranţi, trăiau durerea într-un mod cu totul

diferit decât ce face acum isteria planetară.

Acum nu mai avem deţinuţi politici sau, în

orice caz, regimul persecuţiei este cu totul

altul, doar că mizeria din sufletele noastre a

cotropit cele mai delicate pajişti. Nu are im-

portanţă că filmele sunt „bune”, premiate,

lăudate, contează că am trădat binele. Nu fac

o pledoarie în favoarea celor „săraci cu du -

hul”, a celor modeşti, dar nepătaţi, nu-i fla-

gelez pe cei inteligenţi şi diabolici, vreau doar

să arăt că trăim într-o atmosferă de deplină

perversiune şi, mai mult de atât, nu ne putem

elibera de sub vraja ei. Ne complacem prin -

tr-o teribilă indolenţă în a fi hrăniţi de farme-

cele unei iluzii păcătoase. Racordul tot mai

scăzut la operele de odinioară este de fapt

principala cauză a acestei situaţii. Faptul că

nu mai ştim cum să schimonosim mai bine

sentimentele nobile care i-au însufleţit pe

strămoşii noştri dovedeşte tocmai ticăloşia de

care nu suntem conştienţi şi în ale cărei

farmece, cum am spus, ne adâncim tot mai

mult.

De la marea schismă monahală la schi-

monosire este de fapt un pas făcut cu o leje ri -

tate incredibilă. Când un om se călugăreşte,

primeşte pe faţă sărutul adevăratei transfi -

gurări şi începe o nouă viaţă. Şi lectura uneia

dintre marile opere ale omenirii este tot un fel

de contact cu marea schismă. Dar am ales

schimonosirea. Ne place mintea strâmbă şi

faţa şuie. Bolborosim, în loc să rostim. Gân -

găvim, în loc să articulăm. Nu mai reuşim să

vorbim ca nişte făpturi ale Domnului, ci fa -

cem mima aceluia care reprezintă minciuna,

prefăcătoria, scălâmbăiala. Chiuretajul din fil-

mul lui Mungiu este oglinda scoasă din stră-

fundurile mlaştinii care sapă la temelia uma- 

nităţii. Râdeţi de mine, vă rog, şi spuneţi că

am luat-o razna... Distinşi, inexistenţi cititori,

cum se intitulează ultimul meu roman, un

scriitor român contemporan simte cea mai

cumplită apăsare a timpului său şi ţipă înainte

de a-şi da duhul. Cu preţul pierderii minţilor

scriu aceste lucruri şi las să fie judecate de

schimonosirea universală... O oglindă de

cleştar a fost acoperită de lături...

„ZBOAR{ COCORII” spre „4, 3, 2”...
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Rock/Vitrina c[r\ilor

„Ajuns la vârsta când pot privi cu melancolie în urmă, spre faptele teri-
bile şi cumplite la care mi-a fost dat să fiu martor...” Nu, parcă nu aşa în-

cepe Numele trandafirului, cartea lui Umberto Eco, celebrul recent

dispărut care ne-a schimbat multora perspectiva asupra scrisului şi jocului,

făcându-ne să credem că putem fi măcar deştepţi, dacă frumoşi nu suntem.

Acel început mi-a revenit subit şi obsesiv, amintindu-mi seara de primăvară

târzie din 1974, când am văzut prima dată trupa F.F.N. „pe viu” la proaspăt

construita Sală Polivalentă, dinaintea căreia şi eu plantasem, prin martie,

un arbore. Orele petrecute la concertul unde mai cântaseră Catena, Curtea

Veche nr. 43 şi, cap de afiş, Sfinx fac parte din tezaurul la care inima mea

de rocker se întoarce deseori să se adape cu impalpabila băutură ce ne ţine

în viaţă, pe unii până la adânci... tinereţi. Cum aş putea să nu revărs, din

prea-plinul pocalului, lacrima pioasei mulţumiri pentru arta care ne-a făcut,

celor câţiva norocoşi, traiul mai înlesnit şi suferinţele, câte au fost, peri -

sabile?

În ziua concertului, F.F.N. (Formaţia Fără Nume) nu era deloc fără

nume, ba chiar se bucura de renume şi avea suficienţi fani ca să poată

susţine singură un concert, în stilul marilor nume din Vest. Dar noi trăiam

atunci „în ţara unde nu trec norii/ mulţi copii aşteaptă zorii/ în ţara unde
nu mai plouă/ copiii vor o lume nouă”! Cum poţi rămâne impasibil la tris-

teţea ce impregnează catrenul ăsta simplu, la strigătul disperat de revoltă

abia învelit de frumuseţea muzicii care descinde parcă în linie directă din

Beatles? „În ţara galbenei Sahare/ de-ar putea privi o floare/ în ţara vân-
turilor aspre/ mulţi copii privesc spre astre...” E nevoie să „traduc” alu ziile

transparente care şi acum îmi dau fiori de spaimă la gândul că ochiul

supraveghetor (ocultat o prea scurtă perioadă din spaţiul public) va să le

vadă şi să le pedepsească? Mai toate versurile cântecelor rock cu priză la

publicul românesc al epocii „aurite” au ambiguitatea specifică „şopârlelor”

ce ţineau treaz interesul imens al publicului şi cu asemenea „şmecherii”, nu

doar cu armonii superbe, originale sau inspirate din universul sonor acce-

sibil. 

Textul scurtei balade aparţine, ca şi altele, multe, chitaristului Gabriel

Litvin. Mi-l amintesc ţopăind în stil pogo, când nu-şi făcea soloul, în rit-

mul basului mânuit de Silviu Olaru şi al tobelor energic bătute de Florin

Dumitru. Mă enerva pe-atunci sobrietatea solistului vocal Cristian Madol-

ciu, nu ştiu de ce; am apreciat-o mai târziu, când era prea târziu: mai toţi

componenţii celei mai sincere trupe româneşti de hard-rock se mutaseră

peste Atlantic şi era greu de crezut că-i vom revedea vreodată. Nu-l regă -

sesc în fişierele video ale memoriei pe flautistul Doru Donciu, probabil

pentru că era concurat la popularitate de alt mare flautist al deceniului,

Sorin Minghiat.

Am păstrat piesele F.F.N. într-un soi de cutie de cristal transparent, la

care mi-era suficient să privesc şi le auzeam răsunând ca din pâlnia bo -

xelor Marshall. E privilegiul muzicii peste care niciodată nu se poate

aşterne uitarea. 

Dumitru Ungureanu

Zece pa§i 
spre nemurire

MIRCEA PETEAN, La Drum, Ed. Limes. Impresii de

călătorie: Barcelona, Genova, Ha Noi, Gorj, Chişinău, Oaş.

Peste tot, autorul rămîne poet. 

MARINA POPESCU, Ultimul nu va stinge lumina, Ed.

Paralela 45. Premul editurii la „Porni Luceafărul”, 2015.

Debut cu poezii puternice, contrapunctul unei mari sensibi -

lităţi, remarcate pe copertă de Al. Cistelecan. 

IOAN BARB, Dumnezeul din paharul cu votcă, Ed. Tri-

tonic. Nouă povestiri ale unui poet consacrat. Debutul său în

proză, promiţător.

CASSIAN MARIA SPIRIDON, Vocaţia şi proza demo -

craţiei, Ed. Institutul European. Culegere de articole pe teme

diferite: literatură, politică, societate, filozofie.

STELIAN ŢURLEA, Istoria inedită a unui ziar cultural.

15 ani cu Ziarul de Duminică, Ed. Casa de Pariuri Literare.

Povestea frumoasă a unei întreprinderi culturale de succes,

scrisă de autor şi de colaboratorii lui, o pagină de istorie.

TITI DAMIAN, Interioare de conştiinţă, Ed. Editgraph.

Clegere de cronici şi studii literare ale profesorului – ro-

mancier din Buzău, care are pasiunea descoperirii citatului re -

levant.

DORU MIHAI MATEICIUC, Iluizia (sic!), Ed. Limes.

Poezie modernistă, incantatorie, caracterizată de candoare şi

angoase, cum remarcă în prefaţă Constantin Dram. Ne-am

amin tit de bancul cu cofetăria: „Aveţi angoase cu frişcă?”.

MARIN CONSTANTIN, Îngândurerile (sic!)/Painsivi-

ties/Les Penséesdouleurs, Ed. Detectiv literar. Volum trilingv

de poezie cu desene ale poetului. Traducătorii nu sînt precizaţi,

e posibil ca versiunile în engleză şi franceză să aparţină auto -

rului. Prefaţă de Ioan Adam.

IOAN LAZĂR, Vis îmbălsămat, Ed. Karuna. Poezie

eclectică: balade fără rime, compuneri în metru popular etc.

Poetul încearcă de toate. Prefaţă confuză de Dorel Cosma (?).

MIRCEA OPRIŢĂ, Serile cu poezie şi prieteni, Ed.

Limes. Antologie în care prozatorul şi poetul îşi adună pri-

etenii italieni, francezi, spanioli, români şi poeziile lor. Printre

autorii antologaţi − Horia Bădescu, Ion Cristofor, Ion Mure -

şan, Ion Pop, Adrian Popescu.

PASSIONARIA STOICESCU, Decoltate, Ed. Detectiv li -

terar, cu un interviu luat autoarei de Radu Voinescu. Catrene

acide, cu nuanţă licenţioasă.

VIOREL DIANU, Prin Bucureştiul magic, Ed. Tracus

Arte, proză scurtă. Texte conformiste, cu un minimum de in-

ventivitate. 

DANIELA SITAR-TĂUT, Receptarea culturii române

în Slovacia după 1989, Ed. Risoprint. Portrete şi interviuri,

eseuri pe o temă la care autoarea a avut acces privilegiat. 

VALI NIŢU, Numele tău – floare de iris, Editura Biblio-

theca, Cuvînt înainte de Daniel Cristea-Enache. Poezii.

VALENTIN IACOB, Poker cosmic, Ed. Tracus Arte, cu o

prefaţă de Ioan Groşan. Autorul, vestit pentru paharul său de

şampanie, a inventat quinta cu trei capete.

IOANA GEACĂR, Recviem pentru nuca verde, Casa de

Pariuri Literare. Simplitate şi asceză.

ŞTEFAN MITROI, Bâlciul de argint, Ed. Rao. Roman

rural, un fel de pastişă moromeţiană plasată după revoluţie,

cînd timpul nu mai avea de mult răbdare. Postafţă de Dinu

Săraru. 

CONSTANTIN PĂDUREANU, Gura Lumii, Ed. Aius.

Piesă de teatru în trei acte. Acţiunea se petrece în Rudarii Olte-

niei, ceea ce nu e singurul ei defect. Un personaj şi-ar stupe-

fia spectatorii cu replica: „Răzdania mamii voastre de

pupeze”. 

DUMITRU ION DINCĂ, Lotca lui Iov, Ed. Teocora,

poeme. Volum monotematic de inspiraţie biblică. Ton sum-

bru, pre-apocaliptic. 

���

���

CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIE

În numărul trecut, numele poetului Toma GRIGORIE 
a apărut fără al doilea i. Cerem iertare pentru omisiune.
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Film/Teatru

Călin Stănculescu

La orizont, premiile
Mai întâi Premiile Gopo, ce vor reveni

celor mai bune producţii româneşti şi străine

ce au fost proiectate anul trecut în cinema to -

grafe. Un juriu format din unsprezece profe-

sionişti ai celei de a şaptea arte a selectat

finaliştii pentru cele douăzeci de categorii de

premii.

Din juriu au făcut parte regizorul Stere

Gulea, actorul Florin Piersic jr., producătorul

Daniel Mitulescu, monteuza Melania Opro -

iu, operatorul Sorin Botoşeneanu, Miruna

Be res cu, directorul Festivalului Internaţional

de Film Independent „Anonimul”, precum şi

cri ticii de film Cristina Corciovescu, Ştefan

Dobroiu, Doinel Tronaru, Laurenţiu Brătan

şi Ionuţ Mareş.

Premiile, care se vor acorda la sfârşitul

lu nii martie, sunt precedate de anunţarea

nominalizărilor, la sfârşitul lunii februarie,

după care, aproape cinci sute de profesion-

işti ai filmului din toate domeniile producţiei,

distri buţiei şi exploatării filmelor vor vota

feri ciţii câştigători ai statuetelor Gopo.

Dar, până atunci, s-au acordat mult me-

diatizatele premii Oscar, unde Cel mai bun

film a fost declarat Spotlight, regia Tom 

McCarthy, o investigaţie jurnalistică iniţiată

de cotidianul The Boston Globe despre abu -

zurile membrilor bisericii catolice asupra

copiilor.

Cum era de aşteptat, filmul The Reve -

nant, legenda lui Hugo Glass, a câştigat la

categoria cel mai bun regizor, Alejandro

Gonzales Inarritu, precum şi titlul pentru cel

mai bun actor, care a revenit, după alte multe

no minalizări, simpaticului interpret Leonar -

do DiCaprio. Acelaşi film a mai fost distins

cu Premiul Oscar şi pentru Cea mai bună

ima gi ne, semnată de Emmanuel Lubetzki.

De la această a 88-a ediţie a premiilor

Oscar, nu prea mai sunt multe de comentat de -

cât faptul că doi mari cineaşti, Quentin Taran-

tino şi Steven Spielberg, au plecat doar cu câte

o statuetă, de altfel înscrisă la categoria Cel

mai bun actor în rol secundar, Mark Rylance

la ultimul, în filmul Podul spionilor, şi Cea

mai bună coloană sonoră la primul. Ultimul

Premiu Oscar amintit a fost cucerit, la 84 de

ani, de marele compozitor italian Ennio Mor-

ricone, pentru filmul Cei opt odioşi, categorie

cu care a cucerit şi Globul de Aur, în ianuarie.

Premiul pentru Cel mai bun film străin a fost

cucerit de Fiul lui Saul de Laszlo Nemes, film

în care este distribuit şi actorul clujean Le -

vente Molnar. Acest film a mai fost premiat

anul trecut la Cannes, iar în ianuarie a câştigat

şi Globul de Aur. Premiera românească va

avea loc în a doua jumătate a lunii martie.

Revenind la oile noastre, pardon, la fil -

mele autohtone, realizate în 2015, care vor fi

încununate la sfârşitul lunii martie şi cu pre-

miile Uniunii Cineaştilor din România, tre-

buie spus că marele favorit la Premiile Gopo

rămâne Aferim! de Radu Jude, propus de un

juriu de preselecţie la 12 nominalizări. Ur -

mează, în clasamentul nominalizărilor, fil -

mele De ce eu? şi Bucureşti nonstop, sem- 

nate de Tudor Giurgiu şi Dan Chişu, cu câte

9 nominalizări, Acasă, la tata, regia Andrei

Cohn, opt nominalizări, Lumea e a mea şi

Un etaj mai jos de Bogdan Tănase, respec-

tiv Radu Muntean, cu câte 7 nominalizări,

Box şi Comoara, regia Florin Şerban, re-

spectiv, Corneliu Porumboiu, cu câte 5 no -

minalizări. 

La categoria documentare vor concura

Aliyah Dada, regia Oana Giurgiu, Cinema,

mon amour, regia Alexandru Belc, Muntele

magic, regia Anca Damian, Reţeaua, regia

Claudiu Mitcu, şi România, patru patrii,

regia Alexandru Solomon.

În fine, cel mai bun film străin al anului

2015 va fi ales dintre Leviathan de Alexandr

Zviaghinţev, Le tout nouveau testament de

Jaco van Dormael, Ex machina de Alex

Garland, Tribul de Miroslav Slabospitski şi

Somn de iarnă de Nuri Bilge Ceylan.

Premiul Publicului a fost cucerit de fil-

mul Aferim!, regia Radu Jude, care a

avut 76.693 de spectatori, care au plătit

980.144,27 de lei la casele cinematografelor.

Debutul anului cinematografic românesc

se anunţă de bun augur, cu premiul cucerit la

Berlin, şi anume Premiul CICAE pentru fil-

mul Ilegitim, regia Adrian Sitaru, dar şi cu

alte premiere, cum ar fi Orizont, regia Ma -

rian Crişan, un remake după La Moara cu

noroc, regia Victor Iliu, inspirat de nuvela

omonimă a lui Ioan Slavici, Muzeon, un do -

cumentar de artă semnat de Laurenţiu Da -

mian, O noapte la Tokariki, regia Roxana

Stroe etc., etc.

Teatrul de Nord din Satu-Mare a găz duit,

în luna ianuarie a. c., o premieră inedită prin

spectacolul propus de regizorul şi scenaristul

Emanuel Petran – de fapt, o intertextualitate

cehoviană cu trei din comediile sale alese

pentru a reflecta condiţia dramaturgiei, dar şi

a Zeitgeist-ului cu care se confruntă lumea.

Ne bucură să semnalăm că actualul director

artistic, Andrei Mihalache, e printre puţinii

care sprijină autori şi regizori români, chiar şi

mai tineri, cum face şi colegul său, apropiat

de „scaun”, de la Baia-Mare, Radu Macri-
nici.

Iubitorul de teatru se va bucura de o

reuşită reflectare originală a lui Cehov trecut

prin pastişa sarcastică a lui Gogol. Pe afiş sunt

anunţate Cântecul lebedei, Ursul şi Cerere în
căsătorie, pe care Emanuel Petran le-a „sin-

tetizat”, cu fineţe şi o bună cunoaştere a

„vieţii scenei”, într-un spectacol unitar.

Pentru început, totul e încremenit - apa-

rent: în semiobscuritate, remarcăm accesorii

obişnuite după spectacol. Toţi au plecat... Va

apărea Fantoma Operei, acum? Mai rău! Nu

mai puţin de şase fantome vin şi bântuie, cău-

tând ceva, pe cineva şi, negăsind, pleacă. Co-

vorul începe să se mişte şi... personajul prin- 

cipal, Paiaţa/Stelian Roşian, din piesa ce toc-

mai se jucase, iese cam „năuc de băuta” de

după.

Actorul mărturiseşte că împlineşte, azi, 60

de ani şi are 40 de ani de teatru, fiind apreciat

de colegii tineri, dar... Ei, acest mare „Dar” e

subiectul piesei. De la început, aflăm cum

„stă treaba” în(tr-un) teatru: ar fi vrut să joace

Cehov, Shakespeare, „dar” montările au fost

mai mult „piesuleţe” pe gustul publicului,

care e, şi el „un public de rahat” - l-a adulat 40

de ani, „dar”îl va uita repede, cum s-a întâm-

plat şi cu ceilalţi: „Sunt singur, deja, acum”!

Scena e resimţită ca o gaură neagră, ce înghite

tot ce e bun. „Vreau să joc Cehov!”, strigă el,

cu disperare, şi... apare „Cehov”, în persoană!

„Cehov”/Sorin Oros întreabă ce nu-i con-

vine şi acesta se destăinuie, cum numai unei

stafii poţi să o faci - cu toată sinceritatea: Di-
rectorul e un arogant neştiutor, a trecut tot
personalul feminin prin patul său, rolurile se
dau numai pe ochi frumoşi şi interese, piesele
se pun în scenă doar cu relaţii. „Totul e vul-
garitate, publicul e vulgar, am devenit şi noi
vulgari! Nu mai cred în public...

Şi „Cehov” îşi dă jos machiajul... Hopla,

taman directorul! „Am venit să te serbăm, e o
surpriză!” Actorul se teme că va fi pedepsit şi

nu va mai primi vreun rol. Directorul îl liniş -

teşte: ştie ce se vorbeşte în spatele său! De

ziua sa îi va împlini o dorinţă... „Să joc Ce -
hov!”, strigă Paiaţa din tot sufletul.

Directorul: „Vei juca, promit!” şi cheamă

un Regizor tânăr/Sergiu Tăbăcaru, care în-

truchipează o parte din noul val de „atot-ştiu-

tori”, fără prea multă bază profesională şi

culturală.

„Cehov e prăfuit, dispreţuiesc clasicii, eu
vreau modern!”, afirmă, fără echivoc, repre-

zentantul teribiliştilor post-moderni. Însă

baza tot de la ei o „fură”, neavând alta. Di-
rectorul cere personalului să-şi spună, la

sfârşit, părerea: Cine e mai bun. Sărbătoritul

„joacă”, în sfârşit, „Cehov” – adică duce

tava... Cât de fericit trebuie să fie!

Se anunţă competiţia la Ursul: bine -

înţeles, directorul şi soţia sa  - Ivan Vasilie-
vici/Sorin Oros şi Natalia Vasilievna/Ale -
xandra Odoroagă - joacă în varianta clasică,

care dă mai multe satisfacţii actoriceşti - au

text solid, la bază, şi se pot „desfăşura” cu ta-

lent şi plăcere...  Ţin să subliniez că, faţă de

alte interpretări tip gay, îngroşate în sarcasm

grobian, Sergiu Tăbăcaru străluceşte cu o

parodie ce acordă simpatice trăsături perso-

najului.

Varianta modernă are actori mai tineri:

Anca Dogaru şi Vlad Mureşan, unde maes-

trul post-modern îi lasă să facă ce vor... Cu

scopul principal de a şoca: iau cocaină, latră,

se ajunge la sex pe scenă şi, când nu ştiu mai

departe, întreabă regizorul, deoarece nu se ţin

de text. El, derutat, cade „rău” pe gânduri,

după care exclamă „iluminat”: Luaţi pistoale!
În continuare, „admirăm” jocuri electronice:

cine e mai bun, îl împuşcă pe celălalt.

Trebuie să remarcăm ideile ingenioase şi

originale ale lui Emanuel Petran, care a reu -

şit să armonizeze diferitele texte, dându-le un

numitor şi un subiect comun, reuşind, cu brio,

să reflecte complexitatea fenomenului teatral

contemporan. Urmează competiţia la Cere-
rea în căsătorie: Paiaţa e tatăl Nataliei, pe

care îl satirizează printr-o interpretare su-

perbă: un malefic bătrân - o adevărată paiaţă

cu două feţe. Tibor Székely face un rol de zile

mari, caricând pe răsfăţatul, prostănacul şi

arogantul vecin, venit în peţit. Andreea Mo -
can îl secondează cu atât de multă siguranţă,

încât era, la o comica altercaţie dintre cei doi,

să distrugă cu el unul din decoruri. O mică

obiecţie – el a exagerat cam mult pastişa

groasă. 

Sunt cerute „notele de arbitraj” - părerile

sunt împărţite: unii susţin că clasicul a fost mai

bun – Directorul îi recompensează prompt cu

măriri de salariu, alţii pariază pe modern – Di-
rectorul: „Mîine vă aştept cu demisiile!” STOP

CADRU. Eu aşfi preferat să fie acesta finalul,

dar regizorul mai adaugă ceva după pauză...

Dintr-o dată, ne aflăm într-o cu totul altă

lume, o şatră de ţigani: Sărbătoritul e tatăl ţi -

găncii Natalia, dar mult mai şters, de parcă

ne-am fi întors la realitate! Tot Poiana Boilor

e ca sus beli... Scena e un regal de interpretare

à rebours - travestiuri: Ţiganca e Sergiu Tă-
băcaru, iar Ţiganul/Alexandra Odoroagă.
Inter pretarea face deliciul publicului, nu atât

prin şarjele imitative cunoscute, cât prin mă-

iestria lor.

Scenografia lui Alexandru Radu e sim-

plă, funcţională şi conţine simboluri rafinate,

cum ar fi tabloul mare, sus, pe mijloc, al lui

Dali: Somnul. Muzica lui Dorin Griguţă su-

bliniază, discret, conceptul spectacolului, iar

Botos Enikö a stăpânit cu siguranţă complexa

regie tehnică.

O reuşită propunere dramaturgică a regi-

zorului şi scenaristului Emilian Petran, care

demonstrează, cu această primă montare ca

director de scenă, după o experienţă de 20 de

ani de actorie, că traiectoria sa, în acest do-

meniu, începe, fericit, nu departe de zenit.

Publicul a răsplătit cu ovaţii şi mai multe

chemări la rampă un ansamblu de actori, care

se poate măsura de la egal cu cele din capi-

tală. ���

Eugen Cojocaru

Paia\a - starea actorului §i a teatrului actual

���



Pentru a vedea în octombrie Aprilie, di-

mineaţa, am fost nevoit să circul o dată cu

metroul şi de două ori cu trenul, lovindu-mă

de... Caragiale, autor cu care Ispirescu are

comun nu doar pedigriul, dar şi colţii văzului

satiric, ai simţului enorm, tragicomic, speci-

fic ilustrului nostru înaintaş. Bref, coborând în

Gara de Nord (tren de vacanţă-serviciu cu care

circula des şi Nenea Iancu), a trebuit să fac un

salt ca să pot atinge peronul, iar la întoarcere,

a fost viceversa: în adâncime, ca să pot atinge

scara vagonului. Într-un secol de progres, onor

Căile Ferate Române nu au reuşit încă să ali-

nieze peroanele cu orizontala vagoanelor,

model occidental, obligând pasagerii să facă

mici acrobaţii. Dar culmea caragialismului a

fost la metrou! În toate ţările lumii civilizate,

puse bine pe şine, destinaţia Gară este vizibil

inscripţionată pe toate mijloacele de transport,

dar la noi drumurile subterane duc spre staţia...

Preciziei! Soră cu Sapienţei, Clemenţei, Vigi-

lenţei, Virtuţii. E un vid de informare. Din Pre-

ciziei, ori ajungi în Militari, ori spre Gară

numai dacă te orientezi după inscripţia Dristor

2!!! Cuvinte bine încrucişate de nomencla-

turiştii stradali ai Bucureştiului, de scribii sub-

teranului. Absurdul e făcut să ne încurce.

Expresia unui tembelism continuu − labirintul

caragialismului total.

Spectacolul de la Nottara al regizoarei

Diana Lupescu are meritul incontestabil de a

duce piesa lui Ispirescu, fericit, la destinaţie, în

gara Succesului. Şi nu e deloc uşor, piesa nu e

una facilă. Dimpotrivă! E un text încărcat de

grotesc, în care se înfruntă „maidanezii” pre-

zentului cu „îngeraşii” viitorului (ipotetic mai

bun) încă nenăscut, care ne tatonează supra-

realist şi pe facebook.

Jucată, tot la Nottara, la finele anilor ’80 ai

comunismului (ceauşismului) agonic, dar încă

opresiv cultural, piesa a speriat Cenzura, apri-

lie fiind şi luna faimoaselor teze (păcăleli) ale

Involuţiei Culturale − subiect tabu, sacru. Nu

s-a cerut mutarea acţiunii din aprilie la 1 Mai,

Ziua Muncii, sau la 23 august, ci „Într-o di-
mineaţă”. Distribuţia extraordinară: în rolul

bossului comunist cu figură de animal parti-

nic, a făcut o mare creaţie dl Viorel Comănici,

posesorul unei expresii inconfundabile a dog-

matismului imbecil care nu se va uita nicio-

dată, fiind acest spectacol revoluţionar filmat

de Televiziunea Română. Amanta eternă a

şefilor, numită Aspazia, întruchipată atunci

admirabil de doamna Camelia Zorlescu (pre-

zentă în sală la noua premieră), capăta sarcina

să se culce cu Viitorul. Schimb de generaţii;

noua Aspazie, prin jocul doamnei Ada Navrot,

electrizează, fascinează, mai ales în scenele de

dans nevrotic, care exprimă, fără vulgaritate,

vulgaritatea însăşi a femeii gata să facă orice,

cu oricine, precursoarea consilierelor intime

ale demnitarilor din zilele noastre Joacă agre-

siv, posesiv, colorat, extrem de sigură pe sine.

Actriţa are imense posibilităţi de exprimare.

Nenăscutul, personaj abstract, reîncarnat de

autor, a fost văzut, de fosta frică teatrală drept

un simbol al Revoltei, iar de Cenzură, dovada

Eroului Pozitiv, iar marele Mircea Diaconu l-a

interpretat pe nenăscut cu viclenie, apelând la

o falsă sobrietate, nevinovăţie, autoironie în

versiunea princeps a textului montat strălucit

de cel care a fost neuitatul regizor Mircea

Micu − în memoria lui a fost prezentat şi spec-

tacolul Dianei.

Regizoarea, iscusită, impune o altă viziune

personajului, exact pe dos, un nenăscut care

gângureşte, ţipă, dă din picioare, gesticulează,

se hrăneşte din primele informaţii, se rosto-

goleşte, creşte, se maturizează şi este cu totul

altfel decât i se cere de către Noua conducere

dictatorial-democratică! Aici e marea miză a

piesei: ciclicitatea iluziei că viitorul (poetic)

ar fi mai bun decât trecutul (simetric).

Descoperit şi propulsat de Horia Lovi-

nescu, comediograful Mihai Ispirescu, pre-

miat şi acceptat de Academie, a fost, este şi va

rămâne toată viaţa lui un mare boem. Însăşi

locuinţa lui arată rafinat, totul exprimă omul.

E un autor rasat. Sfârtecă iluziile optimiştilor.

Problemele de serviciu pe care le abordează

şi dezbat abracadabrant şeful şi subalternul (alt

binom al eternităţii) sunt statisticile minci-

noase care falsifică mereu datele realului.

Cifre, procente, judecăţi halucinante – vala-

bile şi în trecut, şi în prezent, şi sigur la fel va

fi şi în anii următori. A-l asemăna pe Ispirescu

cu Teodor Mazilu este o exagerare. Nu afir-

măm, demonstrăm. Şi la Mazilu povestea e li-

neară, banală, dar replica, monologurile mazi- 

liene oferă publicului mari spectacole comice

terifiante, unice, de neimitat, iar femeile sunt

spectaculoase, miraculoase, pe când Ispirescu

scormoneşte în metafizicul comic, eviscerează

personajele cu alt bisturiu, scoate putregaiul

moral, prin supralicitarea continuă a parado-

xului. Nu există în scriitura lui nici legături de

vagon cu acceleratul lui Ion Băieşu ori cu pro-

tipendada lui Tudor Popescu, autori de story,

şugubeţi, prolifici. Stilul ispirescian, ca să mă

exprim aşa, naşte altfel de monştri, cum s-a

auzit şi în piesa Cool, inventiva premieră re-

centă a Teatrului Naţional Radiofonic (redac-

tor Domnica Ţundrea, regia Vasile Manta),

unde stilul autorului este categoric strict per-

sonalizat. Fantomizarea omului prins în cleşte:

mizeria prezentului continuu şi iluzia viitoru-

lui feeric este marea găselniţă, ce ţine de fond,

şi nu de formă. Dansul fantoşelor, nu cel al re-

plicilor vesele.

Câte bordeie, atâtea obicee, am putea zice,

şi chiar este de mirare cum sub dictatură au

putut să se nască şi să fie puşi în valoare, de

activişti obtuzi (sau prefăcuţi, complici?), dra-

maturgi satirici de anvergură. Nu doar biro-

craţia care este etern planetară (birotica se

schimbă, nu şi birocratul) este marea ţintă! 

(va urma)
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Adrian Costache

Dinu Grigorescu

Un caz de inflamare colectiv[ 
(sau despre starea de incertitudine a istoriei) 

Un fost elev, om de afaceri, preocupat de

„ale ţării” într-un sens grav, dar cu un anume

specific românesc („stăm rău, domnule!”...),

a postat recent pe FB un fragment dintr-un ar-

ticol apărut într-o revistă de specialitate. Ideea

articolului, a fragmentului de fapt, autorul

acestuia fiind profesor de istorie, era că, în

contextul discuţiilor privind reforma planului-

cadru gimnazial, „cineva a scos istoria din
şcoală”... În aceeaşi zi, o doamnă, stând să

cumpere un bilet la un spectacol de teatru,

prinde un context şi spune, profund afectată,

vecinului: „Aţi văzut, domnule, unde am ajuns
? Au scos istoria din şcoală!”. (În paranteză

fie spus, în aceeaşi seară, pe un post de tele-

viziune sau chiar pe două, erau deplânse, cu

cuvinte menite să tulbure, primejdiile la adresa

„fiinţei naţionale”, a identităţii noastre, deşi nu

i se explicau prea clar captivului şi leneşului

telespectator, dezobişnuit de multişor să gân-

dească „cu gândurile lui”, ce lucruri concrete

se aflau în discuţie şi nici contextul real ce

provocase „dezbaterea”. În aceeaşi situaţie de

inflamare publică, un academician, preşedinte

al unei secţii a Academiei, declara într-un in-

terviu că „reformatorii (şcolii – n.n.) au decis
să treacă la ştergerea identităţii naţionale şi la
transformarea românilor într-o populaţie fără
coloană vertebrală, fără trecut şi, evident,
fără viitor”. Un alt academician, din provincie

de data asta, mergea mai departe şi identifica

pe unul dintre „detractorii” istoriei şi culturii

neamului românesc. Tot cam în acele zile se

clama într-o revistă dedicată şcolii că avem

de-a face, în cazul noilor variante ale planu-

lui-cadru gimnazial, cu încălcarea Constituţiei

şi cu atacul la adresa „caracterului naţional al
statului român, a existenţei naţiunii române,
a identităţii naţionale”, în vreme ce o distinsă

scriitoare, simţindu-se chemată să se pronunţe

şi ea, declara ceva de genul: noile variante
pentru planul-cadru la gimnaziu înseamnă un
plan-cadru al ieşirii noastre din istorie...

Şi, iată, ajungem încet-încet şi la cauza

cea generatoare de inflamare publică şi colec-

tivă, care nu era alta decât faptul că, în noile

variante ale planului-cadru, la gimnaziu

orele de istorie erau reduse la o singură oră

săptămânal, limba şi literatura română

pierdea o oră la clasa a V-a, iar latina tot o

oră, singura...

Lasând de-o parte faptul că disciplinele

teoretice cu o singură oră, ca principiu,

n-ar trebui să mai existe în niciun nou

plan-cadru, dacă tot vrem să face reformă

− ele purtând cu sine, din start, ideea unor

materii de gradul doi! −, e de consemnat că

autorii acestor variante n-au avut nici măcar o

clipă „fericita inspiraţie” de a situa aceste

propu neri într-un context anume. Altfel spus,

acei experţi, ong-işti sau ce-or mai fi fost,

între alţii chiar şi doi universitari distinşi

(între timp, aproape toţi s-au dat cumva „dis-

păruţi”, refuzând să-şi apere „opera”), nu

avuseseră bruma de inspiraţie de a însoţi

propunerile de reduceri de ore la unele disci-

pline de studiu de câteva explicaţii, măcar un-

deva în subsolul documentului. Minimum de

explicaţii ar fi justificat, poate, aceste decizii:

de exemplu, faptul că problema latinei ar fi

putut fi reluată în anii următori, atunci când

urmează să aibă loc discuţia pentru planul-

cadru de la clasele IX-XII; sau că situaţia is-

toriei va fi regândită în liceu, eventual dintr-o

perspectivă epistemiologică... Nimic din toate

acestea!...

Nu ştim câţi din cei ce s-au pronunţat ritos

şi inflamant în legătură cu „componenta”

identitară a noului plan-cadru citiseră cu ade-

vărat acele variante de plan-cadru (la noi e un

obicei să te pronunţi în necunoştinţă de cauză

sau în cunoştinţă de cauză parţială!), docu-

mente penibile de altfel, fără nicio filozofie

subtextuală, nişte compromisuri, în cele din

urmă, greu de imaginat. Sau, altfel spus,

structurări de curriculum care aminteau

de agricultură extensivă. Căci se tot vorbise

în prealabil că numărul de discipline ar fi to-

tuşi prea mare în gimnaziu, iar ei, autorii, nu

făcuseră mai nimic altceva decât să adauge

noi discipline de studiu, pe principiul că

evoluţia cunoaşterii o cere şi că e nevoie de o

reflectare didactică a unor noi domenii ale

cunoaşterii. Cu alte cuvinte, pentru modern-

izarea/postmodernizarea educaţiei în Româ-

nia, mai introducem (şi-or fi zis dumnealor!)

vreo trei-patru discipline de învăţământ,

luând de ici, de colo câte o oră. Incredibil în

toată această poveste este faptul că nimeni nu

pare să fi avut în vedere că unele discipline

se puteau constitui în „module” ale altor

discipline, asigurându-se astfel un transfer

benefic dinspre un domeniu al cunoaşterii

către altul învecinat. Tentaţia de a crede că

şcoala a intrat pe mâna unor grupuri de ex-

perţi a căror competenţă e mai mult decât dis-

cutabilă e foarte mare, deşi ar fi probabil o

exagerare. Cert este că în momentul de faţă

se încearcă o repliere atât a Ministerului, cât

şi a autorilor/„autorului” acelor planuri-cadru,

Institutul de ştiinţe ale Educaţiei, cu rezultate

pe care le vom vedea prea curând. 

Ce să înţelegem din toată această bălmă-

jeală? Poate ceea ce înţelege şi prof. univ.

Sorin Cristea de la Universitatea Bucureşti

care a încearcat de curând o analiză a „spec-

tacolului” ocazionat de această situaţie. „Cel

mai periculos rezultat al acestei dezbateri
devine opinia pedagogică, transformată în
«opinionită pedagogică», amplificată prin
emiterea unor păreri despre educaţie, instru-
ire, curriculum, profesor, elev etc., la nivel de
limbaj comun, ideologizat la modul categoric
sub impulsul unor interese utilitare imedi-
ate”. Acelaşi universitar avansează şi o ex-

plicaţie privind cazul Istoriei, la care probabil

trebuie să subscriem: „Istoria trăieşte, spune

Sorin Cristea, actuala stare de incertitudine
datorită faptului că valoarea sa culturală şi
pedagogică superioară a fost şi este susţi nută
predominant prin argumente etice (aici n-am

prea înţeles!), interpretabile periodic din dife -
rite perspective politice. Trebuia/trebuie re-
actualizată permanent importanţa epistemio- 
logică a istoriei, care reprezintă «o cale de
cunoaştere» indispensabilă tuturor ştiinţelor
– reflectate pedagogic la nivelul disciplinelor
de învăţământ – pentru construcţia logistică
sau axiomatică a domeniului de referinţă“.

O ultimă concluzie pare a rezulta: e

nevoie realmente de o discuţie largă şi fără

„inflamaţii” ideologice în legătură cu soar -

ta istoriei ca disciplină de studiu. „Actua -

li zarea” ei prin introducerea unor module

de educaţie civică sau educaţie pentru so-

cietate nu poate fi, se pare, eliminată, dar

ea trebuie să dobândească o profunzime

specifică adevăratei cunoaşteri.

P.S.: A dispărut profesoara Elisabeta
Roşca. Adică unul dintre acei puţini oameni
cunoscuţi având o eleganţă sufletească rară,
iubind, cu rigoare, şcoala şi elevii, dar mai
ales cărţile şi ideile. 
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Comedie la scar[ (1)
Dramaturgul Mihai Ispirescu revine la Nottara:

„Aprilie, dimineaţa“, regia Diana Lupescu
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Gelu Negrea

Sentimentul 
dinamovist al fiin\ei

Costin Tuchilă

Anotimpuri
Mai mult decât oricare altă epocă de creaţie, perioada manierismului şi a

barocului speculează o temă devenită aproape convenţională: cea a anotim-

purilor. Diferenţa dintre cele două „stiluri”, clară pentru unii cercetători, poate

fi anulată dintr-un punct de vedere esenţial pentru discuţia noastră: ca stare de

spirit. Moştenirea renascentistă, inclusiv în privinţa temei anotimpurilor, este

în evident declin. Faptul se datorează unei schimbări de optică.

Antropocentrismul Renaşterii era o formă de a raţionaliza cosmosul. Omul

aflat în centrul atenţiei era „copula mundi”, legătura dintre cer şi pământ. Re-

laţia e de natură gnoseologică: a cunoaşte cosmosul începe pentru gândirea re-

nascentistă prin a desăvârşi cunoaşterea fiinţei umane. Pentru „epoca «în mod
conştient» manieristă dintre anii 1520 şi 1650” (cf. Hocke, Lumea ca labi-

rint), cunoaşterea cosmosului sfârşeşte în tiparele făpturii omeneşti. Natura

este o uriaşă şi misterioasă fiinţă analogă omului. A (te) imagina în lucruri de-

vine treptat, din relaţie gnoseologică, condiţie ontologică. Omul pătrunde în

univers iluzionându-se.

Omul renascentist are o concepţie activă asupra existenţei, până la tita-

nism. Manieristul, barochistul sunt contemplativi şi autocontemplativi. Lumea

există pentru a mă recunoaşte în ea, pare să fie deviza centrală. În Criticonul

lui Baltasar Gracián, Andrenio descoperă lumea contemplând-o, dar în ime-

diată analogie cu sine. Sensul antropomorf pe care îl ia natura apare de la pri-

mele experienţe conştientizate de personajul lui Gracián. Universul atât de

familiar entuziastului Andrenio este natura antropomorfizată. Contemplând-

o, omul poate uita de sine, iar această uitare de sine justifică fericirea adamică

de care se lasă cuprins eroul lui Gracián. Dar contemplaţia de sine în formele

naturii, ca şi solitudinea nu sunt în epocă doar prilej de desfătare. Dimpotrivă,

ele pot conduce la viziuni dramatice. 

O vizibilă tentativă de a desfigura natura conform tiparelor chipului uman

este, în artele plastice, peisajul antropomorf. De ce „desfigurare”? Pentru că

procedeul, de factură anamorfotică, este o deformare tipic manieristă. Fiinţa

umană fiind, prin conţinut şi formă, corespondentul naturii (macrocosmul),

reciproc, universul va fi ilustrarea la scară gigantică a omului (microcosmul).

Natura antropomorfizată e faza sintetică a acestei reciprocităţi. Pe capul uriaş

din cunoscutul peisaj antropomorf atribuit lui Giuseppe Arcimboldo stă scris:

Homo omnis creatura. Adevărată deviză a antropomorfizării, ea trebuie pusă

în legătură cu principiul de tradiţie ezoterică „unul e-n toate”. Omul-unitate

iese la iveală din obiectele (părţile) peisajului. Artistul se proiectează dintr-o

dată ca exponent al unui veritabil complex antropomorf. 

Dar ceea ce poate fi la Arcimboldo numai o aproximare a suferinţei are co-

erenţă tragică în peisajele antropomorfe ale lui Joos de Momper: Cele patru

anotimpuri, aflate în Muzeul Herzog Anton Ulrich din Braunschweig. Tema

anotimpurilor este una dintre cele mai elocvente, în acest sens, în pictură, în

literatură şi chiar în muzică (mai ales la compozitorii din prima jumătate a

veacului al XVIII-lea, consideraţi preclasici). Iată, de pildă, „violenţa tragică”

(Marcel Brion, Arta fantastică) a imaginilor pictorului flamand provine din

impresia de surprinzătoare erupţie a scoarţei care înalţă, în Iarna, muntele an-

tropomorf. Rezultatul este o suferinţă teribilă. Dacă Iarna speculează latura

tragică a existenţei, Vara închipuită antropomorf de Joos de Momper este o

manifestare a echilibrului. Omul acestor veacuri e încă destul de tributar na-

turii: el ar accepta cu greu să se elibereze de consensul astronomic. Fiecare

anotimp vine cu o individualitate schematică, presupunând un cod prestabilit

de informaţii şi comportamente. Iarna vorbeşte de fragilitatea fiinţei, primă-

vara e o jubilaţie florală, vara anulează prin exces, toamna e o apoteoză. 

Ciclul acesta, înainte de toate agrarian, aşadar trimiţând la structuri antro-

pologice străvechi, conservate ca atare, este încă activ până aproape de epoca

romantică. Imaginarul baroc îl va folosi din plin. O dovadă incontestabilă o

constituie cele patru concerte pentru vioară şi orchestră ale lui Antonio Vi-

valdi, din ciclul Il Cimento dell’armonia e dell’inventione (compuse între

1723 şi 1725, publicate în 1725, op. 8), celebre sub numele Anotimpurile.

Simpla parcurgere a caracterului tonalităţilor ar sublinia acest consens. Pri-
măvara e un concert în Mi major, gamă atât de potrivită „bucuriei radioase”,

dar şi, adaugă Schubart în tratatul său, unei „plăceri încă neîmplinite”. Având

un program literar (cele patru sonete ale unui autor necunoscut sau poate scrise

chiar de Vivaldi), compozitorul veneţian nu descrie, ci imită. Multe dintre

structurile melodice, armonice, ritmice au caracter imitativ: apele limpezi ale

pârâului, păsările cântând, vânătoarea, pocnetul idilic al focului în cămin etc.

Pentru evocarea Toamnei este aleasă o dinamică şi vioaie tonalitate Fa major,

aptă să sugereze contrastele. Iarna e un amestec de spaimă, disperare şi reve-

rie de interior, în fa minor. 

Am lăsat la urmă Vara, scrisă în sol minor: „nemulţumire, indispoziţie, ne-
cazul pentru un plan neizbutit, scrâşnetul din dinţi al descurajării, într-un cu-
vânt mânie şi silă”, după Schubart. Concertul lui Vivaldi are, cel puţin în prima

lui parte, Allegro non molto, un calm îmbufnat sub care se simte dramatica in-

dispoziţie, nervozitatea rumegată lăuntric, datorată căldurii. Este, muzical,

echivalentul figurii posace pictate de manieristul Joos de Momper. Iar agitaţia

din ultima lui parte, Presto, pare în întregime cauzată de un infernal roi de in-

secte! Sensibilitatea barocă e foarte atentă la această stare de nervozitate şi la

consecinţa ei, suferinţa ce se ascunde în aparenta lentoare.
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Parafrazându-l languros pe Emil Cioran –

cel cu sentimentul paraguayan al persoanei,

care îl parafraza şi el amical pe Constantin

Noica, cel cu patrioticul sentiment românesc al

fiinţei –, aş putea produce, la rândul meu, nr.

patru, banca de la geam, o serie lungă de senti-

mente fotbalistice inefabile şi complementare

celui din titlu. De exemplu: sentimentul beca-

lian al lucrului bine făcut, dar prost utilizat; sen-

timentul oltenesc al lucrului făcut pe jumătate

(a goală a pocalului cu zaibăr); sentimentul ra-

pidist al eternei alegeri a prafului de pe tobă;

sentimentul tehnocrat că, întocmai ca Guver-

nul, Laurenţiu Reghecampf-Prodan nu înţelege

mai nimic din ce se petrece în jurul lui; senti-

mentul abisal că nici regele Gică Hagi întâiul

nu se simte prea bine etc., etc. La ce folosesc

toate astea? Păi, cam la ce-i foloseşte Stelei le-

gitimarea cetăţeanului cu drept de vot Ciprian

Marica, A.S.A.-ului globetrotter-ul profesionist

Adrian Mutu sau presa sportivă României,

membră a U.E. şi N.A.T.O., ţară cu drepturi de-

pline de a-şi cunoaşte integral îndatoririle. Res-

pectiv, la nimic, pur şi simplu, ori la nimic

altceva decât ca să-şi facă omul un dram de ilu-

zii, iar apoi un car de nervi că a putut fi atât de

fazan încât să-şi facă fie şi doar un dram de ilu-

zii. Ceea ce, în linii mari, e cam aceeaşi Mărie

fără pălărie şi, pe deasupra, cu hairstilistul ple-

cat în concediu fără plată.

În această ordine de idei (şi ordinea, şi

ideile se vor vedea mai la vale. Sau nu...),

daţi-mi voie, rogu-vă, să nu înţeleg o sumede-

nie de chestii din soccerul nostru cel atât de jal-

nic încât era gata să se ia la trântă dreaptă cu

una sau chiar două ex-campioane mondiale,

spre entuziasmul de nedescris al publicului din

municipiul Cluj-Napoca şi din localităţi limi-

trofe precum Apahida, Năvodari, Vânju Mare,

Sascut, Ilia şi Câmpeni, care aveau ocazia să

vizioneze in corpore sano meciul la televizoa-

rele color din dotare. Şi cu această frază iscu-

sită, dar cam lungă, iată deschisă lista naivelor

mele interogaţii, îndoieli – bineînţeles, carte-

ziene – şi-alte felurimi din soiul geaba chichi-

rez gâlceava de-ale noastre, din popor. 

Aşadar, avem un stadion european şi-o di-

lemă autohtonă care-l face, practic, inutilizabil

– motiv pentru care exprimarea mai corectă ar

fi: n-avem nici un fel de stadion european, ci

doar o problemă românească, mai curând etni -

că decât etică ori tehnologică. De aceea, cu ris-

cul de a atrage asupră-mi blestemul microbiş- 

tilor de ambe sexe, eu, unul, nu mă situez în ta-

băra majoritară a defilanţilor sub lozinca stră-

moşească „hai, dom’ne, că mergea şi-aşa”, ci

în gruparea minoritară a habotnicilor care n-ar

fi acceptat în ruptul crampoanelor redeschide-

rea Arenei Naţionale până când acolo lucrurile

nu vor fi fost în regulă la milimetru şi în totali-

tate. Fie numai şi pentru ca, într-un viitor mu -

zeu al obiectelor fără absolut nici un rabat la

calitate, să putem afişa şi noi măcar un singur

exponat. Uite-aşa, de rudă de sămânţă... 

Punctul 2. Avem un campionat şi un câşti-

gător al său: F.C.S.B., fostă Steaua, viitoare,

idem. De unde ştim? De la Reghecampf care

repetă, ori de câte ori are ocazia (şi o are mai

des decât atacanţii săi să bage mingea-n aţe),

că Steaua e ca şi campioană, chiar dacă este în-

trebat ce părere are despre ultima gravidă mar -

ca Borcea Cristian sau despre virginitatea coper- 

tinei de la Arena Naţională. Cato cel Bătrân, cu

a sa dărâmare a Cartaginei barbare, era un ju-

nior II pe lângă Laur cel cu ficsonomia obra-

zului de copil inocent şi cu expresia îndelung

studiată de guru nemilos şi competent. Sur-

prinzător este că nimeni n-are curaj să-l ia de

mânecă puţin şi să-i arate clasamentul sau re-

zumatul ultimelor – sau, mă rog, penultimelor

– evoluţii ale echipei sale de inimă roş-albas-

tră. Şumudică a uitat cum clama pe drumurile

noastre toate că pe el nu-l interesează de nici o

culoare politică să termine pe locul întâi sezo-

nul regulat al campionatului fiindcă titlul se

joacă în play-off; acum pare satisfăcut cu res-

pectiva performanţă, decretând că, din punctul

lui de vedere, revizuit şi adăugit, Astra este

campioana morală a României, iar rezultatele

din play-off sunt aşa, un fel de bonusuri de va-

canţă şcolară. Rednic n-are nici el tupeul de a-l

pune la punct pe Reghe, părând a fi cufundat în

cu totul alte stele, şi în nori, şi-n ceruri nalte ca,

de pildă, acelea ale Belgiei comunitare. Ceea

ce devine de înţeles dacă te gândeşti că partici-

parea dinamoviştilor în cupele europene va fi

decisă nu de forurile continentale, ci de instanţe

româneşti. Iar cât de vechi şi de aprig este pe

aceste meleaguri războiul româno-român stă

scris în cronici şi letopiseţe de ieri, de azi, de

totdeauna şi per toujours. O dovadă în plus?

Amintiţi-vă cât de spectaculos s-a sinucis şi-a

fost înmormântat cu dric alb-roşu şi cai mas-

caţi magnificul proiect New Dinamo de edifi-

care a unei echipe competitive, alcătuite ex- 

clusiv din români verzi, culeşi din Groapa per-

sonală şi autarhică. Suna atât de generos, înăl -

ţător şi patriotic, de-aveam impresia că-n Ştefan

cel Mare s-a dat timpul înapoi şi cineva reci-

clează cu aplomb capitalist lozinci expirate din

vechiul regim alimentar, de genul şi speciile:

pepinieră proprie, izvor nesecat de tinere ta-

lente, generator nesfârşit de valori de talie na -

ţio nală şi internaţională etc. Ce s-a ales de toate

astea? Echipa de astăzi, plină de românii mul-

ticolori Cerniauskas, Palici, Pulici, Mevlia,

Gno here, Essombe, Ekeng, Romario plus obo-

reanul feroez cu numele acela greu de ţinut

minte.

Lăsând gluma la o parte, se cuvine recu-

noscut, totuşi, că experimentul New Dinamo

n-a fost un eşec total atâta vreme cât dintr-însul

au ieşit la interval câţiva purtători legali de jam-

biere ca, de pildă, Ionuţ Nedelcearu, Vlad Ol-

teanu şi chiar supraevaluatul, la un moment dat,

Dorin Rotariu, pentru care ajunseseră la cuţite

Chelsea, Manchester United, Academica Clin-

ceni şi nu mai ştiu cine. Şi fiindcă tot veni vorba

din senin, din iarbă verde despre potenţiale

transferuri, ţineţi minte următoarele cuvinte po-

trivite din condei: cele mai mari şanse să plece

în străinătate pe o sumă care să se apropie,

măcar, de acelea primite anual de zeci de fot-

balişti ex-iugoslavi, care împestriţează teamuri

continentale de anvergură, nu le are nici unul

dintre mingicarii soccerului nostru, ci sobrul,

dar foarte solidul apărător-mijlocaş cu numele

Nedelcearu. El le va lua faţa multora şi, mai

ales, infatuatului Steliano Filip, care joacă din

mediocru în mai prost de când a intrat cinci mi-

nute într-un amical al Naţionalei. În schimb,

este tot mai nevricos, mai supărat pe viaţă, pe

adversari, pe coechipieri şi, mai ales, pe antre-

norul ingrat care nu i-a dat banderola de căpi-

tan Lui, cu majusculă şi cu meritele Lui în acea

echipă de gogomani în care e cel dintâi între

fruntaşii listei de eliminaţi de pe teren. Şi când

te gândeşti că preţiosul şi pretenţiosul Steliano

Filip ar fi trebuit să dea acatiste zilnic pentru

norocul de a fi îmbrăcat un tricou de aceeaşi

culoare cu Dumitrache, Dinu, Pârcălab, Varga,

Lucescu, Răducioiu, Ionuţ Lupescu, Hâldan

sau Dănciulescu. Din nefericire, ceea ce în is-

toria clubului figurează drept sentimentul dina-

movist al fiinţei umane a celor care se declară

câini până la moarte şi dincolo de ea, se mă-

soară azi într-o simbolică tresă de tinichea. 
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Mihai Cismaru, „cavalerul singuratic“

Trebuie să mărturisesc că aştep-

tam de mult timp o expoziţie de pic-

tură Mihai Cismaru şi, iată, în acest

februarie-martie 2016, la treispre-

zece ani de la dispariţia artistului,

Galeria Dialog ne face un dar arti-

culat, tulburător. 

Cu siguranţă, cei care-i ştiu ope-

rele şi îl au în memorie pe creatorul

atipic, retras în lumea ţesută de el

din sacrificii, îndîrjiri, revelaţii şi

trudă, minat de inabilităţi sociale şi

străin de patimi histrionice trăiesc

cu emoţie acest eveniment expo -

ziţional. Despre pustnicia lui Mihai

Cismaru în liniştea atelierului, des-

pre rarele ieşiri pe simeze, despre

blocarea oricărei intruziuni exte-

rioare care l-ar fi putut abstrage de

la febrilitatea lucrului, despre sin-

cerităţi, intensitatea privirii şi muzi-

cii pe care numai el le-a auzit

vor besc toţi cei care au scris despre

creaţia lui.

Corneliu Baba a văzut încă de

la începuturi în Mihai Cismaru un

„mare pictor”. Va nota aceste certi-

tudini într-un concis şi patern por-

tret pe care i-l va face în 1981,

me morabil prin percutanţa sintag-

melor. „Meşterul” nu a vrut ca tim-

pul să şteargă admiraţia faţă de

elevul său şi aşterne acest text de-o

nobilă transparenţă, dar nu numai

întru lauda talentului, ci şi pentru a

aminti de o sumă de calităţi morale

şi sufleteşti pe care le vede la elevul

său, dar care cu greu se regăsesc în

lumea sufocată de ego-uri a artei. 

Expoziţia de la Dialog a strîns

pe simeze mai ales lucrări realizate

după 1990: peisaje, flori, naturi,
autoportrete, obiecte, pe care ochiul

le-a extras dintr-un flux al elemen-

tarului cotidian.

Peisajul este cu predilecţie o im-

agine care i-a electrocutat privirea,

o grefă a unui real din care lipseşte

limbajul ostentativ atît de sufocat de

naraţiuni descriptive. Lipsesc din el

popasurile de elizeu somptuos. For-

mele şi tonurile absorb şi redau

esenţele cu admirabilă naturaleţe.

Priveliştile se deschid în acorduri şi

pensulaţii aduse pe pînze parcă de

un suflu secret al naturii. Verdele

cel mai luminos se îmbină cu ver-

dele greu, păstos, ce brăzdează nu -

an ţele argiloase ale solului. Albul îşi

trăieşte propria spiritualitate: de la

puritatea de neatins pînă la îngreu-

narea lui cu straturi noi, îmbolnăvite

de vreme. Uneori, cromatica pare

să-şi ia zborul ca răscolită de o ful-

guire a materiei, ca un duh al ceru-

rilor în care artistul pare că vede un

spaţiu de fugă, de izolare, de ilumi-

nare. 

În poezia unor case umile, pic-

tate cu un nesaţ al pensulaţiilor im-

presionant, pe care vrea să le eli- 

bereze din sinele pictural, aducîn -

du-le la lumină izbăvite de materia-

litatea explicită, găseşte ritmurile

zidirilor şi frumuseţea comunica-

tivă! 

Deseori, artistul revine după un

timp la acelaşi peisaj, învestindu-l

cu cîteva noi accente cromatice,

purtate şoptit, parcă, de aerul ano-

timpurilor şi al zilelor sau observîn -

du-le dintr-un plan uşor modificat.

Natură introspectivă, şlefuitor

hărăzit trudei, Mihai Cismaru a

făcut din moralitatea actului pictu-

ral un legămînt de la care nu s-a

abătut niciodată. Podul de la Lun-

guleţu (1993, 1996, 2002), Mănăs -

tirea Comana, Str. Doctor Polizu,

Casa din Chiojd, Casă la Năieni,

Casă la Bâsca, Strada Buzeşti,

Palatul Mogoşoaia, Peisaj din

Moara Vlăsiei, Peisaj la Căldă -

ruşani, Pini, Fântână la Năieni,

Tăbăcăria, Vila Cioara − iarna

ş.a.m.d. sunt peisaje care trăiesc

prin forţa comunicării şi prin sim-

plificarea eposului.

Cînd se autoportretizează, artis-

tul alege fundaluri de brunuri

apăsătoare (vezi lucrările din 1989),

în care chipul, veşmintele, masivi-

tatea trupului par mai degrabă ieşite

din mîinile unui sculptor. Privirea

are o concentrare plină de forţă, iar

mîinile, într-unul din autoportrete,

par încleştate pe ustensilele de pic-

tură. Într-un autoportret realizat din

1996, lumina inundă jumătate din

chipul dintr-o dată întinerit, dar în

acelaşi timp încărcat de-o tainică

frămîntare pe care buzele întredes-

chise par a vrea să o exprime.

De o sfinţenie a frumuseţii greu

de egalat în pictura ultimelor dece-

nii sunt florile, unele amintind de

Andreescu, nu într-un mod explicit

şi epigonic, ci în acea subtilă şi di-

fuză apropiere născută de „păca-

tele” naturii. Niciun accent de pri- 

sos nu ştirbeşte din frumuseţea aris-

tocrată şi calmă a trandafirilor, bu-
jorilor, crinilor şi nici din minunea

fragilă a florilor de măr sau a flori-
lor de gutui; floarea-soarelui, în

schimb, e redeşteptată imperios cu

o fermecătoare exuberanţă croma-

tică, ca un memento solar al vege-

talului.

La Mihai Cismaru obiectele au

o existenţă cumva discretă şi pate-

tică, artistul motivîndu-le în urma

unei intense şi îndelungi observări,

după cum reiese şi din ataşamentul

cu care le figurează prezenţa. În

două lucrări, un obiect dificil de de-

finit ca utilitate, Cutia verde, cu

cele trei fructe adăugate compo -

ziţiei, şi fondul, vor fi modificate

cromatic de la o lucrare la cealaltă.

Verdele oarecum neutru al cutiei

(2000) şi fondul de un roşu uşor ca-

tifelat al lucrării vor deveni în lu-

crarea următoare (2001) un verde

deschis, luminos, iar fondul − un gri

încărcat de rozuri calde. Un castron

alb din porţelan este ,,mutat” prin

cîteva picturi: plin cu nişte gutui

care şi-au pierdut prospeţimea sau

aşezat lîngă faldurile unei draperii

de un albastru tocit şi purtînd, de

data asta, nişte lămîi. În fine, în altă

lucrare, de mari dimensiuni (2001),

albastrul din draperie pare a se fi

„însănătoşit”, faldurile sunt îngreu-

nate de straturile de culoare, iar

vasul este aşezat în acelaşi loc ca în

lucrarea anterioară (2000), numai

că acum este gol. Nu lipseşte (în

două variante uşor modificate) nici

cutia cu tuburile de vopsele a picto-

rului. Nu lipsesc merele şi nici ro-

diile, pe care Mihai Cismaru le-a

pictat aducîndu-ne în faţa ochilor,

odată cu învelişul unei cromatici

vii, intense, şi carnalitatea lor com-

pulsivă, fără a face din aceste obiec -

te care au sedus pe mai toţi pictorii

din toate epocile un subiect cu puls

liricoid. Un mic ceainic, obiect de

trebuinţă casnică, învelit de cojile

păstoase ale unor ocruri galbene, o

trompetă agăţată într-un cui din pe-

rete, căncee cu lutul încărcat de im-

emoriala aromă a pămîntului, bărci

pictate într-o stază a aşteptării, cu

umbrele lemnului scurgîndu-se pe

nisipul cald, iată cîteva dintre su-

biectele eternizate de istoria artei,

din care Mihai Cismaru a construit,

cu marele său har, pagini unice de

pictură.

Am să amintesc acum, către

final, de o lucrare intitulată Vaca,

realizată în (2003), chiar anul dis-

pariţiei artistului. Lucrarea degajă

un sentiment de nelinişte, cum ne-

liniştitoare este şi disproporţia din-

tre cerul accentuat pîclos şi lăptos,

ce ocupă mai mult de două treimi

din suprafaţa pînzei, şi mica por -

ţiune aridă de pămînt, în jurul căruia

artistul a „chircit” o vegetaţie ce

musteşte de tonuri de verde întune-

cat. Animalul şi personajul conturat

vag, ce-l mînă la păscut, par pier-

dute în imensitatea spaţiului, în

această uimitoare capodoperă lip-

sită de verbiaj narativ.

Să nu uităm, acest căutător şi

descoperitor de tehnici pictoriceşti,

cel care ani buni îşi prepara singur

culorile pentru a scoate la iveală noi

străluciri, acest mare absent de la

festinurile breslei a ocolit în anii pe-

trecuţi în faţa şevaletului, după spu-

sele celor care l-au cunoscut îndea -

proape, gregaritatea, surlele şi trîm -
biţele, mondenitatea.

Galeria Dialog ne oferă reîntîl-

nirea cu un pictor de excepţie, al

cărui loc în arta românească a ulti-

melor cinci decenii este unul de

prim rang.

„Liniştit, decent, de o cinste ireproşabilă, rătăcit între interesele
meschine şi îndrăznelile profesionale, indiferent la parfumurile pic-
turii altora, Mihai Cismaru nu ascultă decît vocea intimă a instinc-
tului său de mare pictor, de la prima sa operă «de şcoală», un
obsedant Cavaler singuratic...“ (Corneliu Baba).

Pictorul Mihai Cismaru (n. în 1943 în comuna Vişina, jud. Dâm-
boviţa − m. 2003, Bucureşti) a urmat cursurile Institutului de Arte Plas-
tice „Nicolae Grigorescu“, pe care-l va absolvi în 1970 ca şef de
promoţie la Clasa Prof. Corneliu Baba. Începînd cu 1969, va participa
la numeroase expoziţii personale şi de grup: expoziţia studenţilor de la
Clasa lui Corneliu Baba (1969), expoziţiile bienale de la Sala Dalles
(1970, 1972, 1974, 1980), expoziţia de la Uniunea Ziariştilor (1972),
Expoziţia de portret de la Sala Apollo (1972). Va face parte, alături de
Sorin Ilfoveanu, Ştefan Câlţia şi Zamfir Dumitrescu, din Grupul Celor
Patru, înfiinţat ca replică a celebrului Grup interbelic (Ştefan Dimitrescu,
Francisc Şirato, Nicolae Tonitza şi Oscar Han). Grupul va deschide o
serie de expoziţii în 1971, 1972, 1974, 1975, 1977, 1980, ultima avînd loc
la Muzeul de Artă, expoziţii care au atras atenţia criticilor şi a publicu-
lui interesat. În 1971 va primi Bursa „Th. Aman”, în 1985 i se va oferi
bursa acordată de Consiliul Britanic al Culturii, iar în 1996 va primi
Bursa „Gancevici”, SUA. A participat cu lucrări la expoziţii din SUA
(1973), Germania (1974), China (1978), la Concursul „Prix de portrait
− Paul Louis Weillers” (1985). Lucrări de-ale pictorului se află în co-
lecţii particulare din România, Franţa, Germania, SUA, Japonia.
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