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Poemul de azi

DINU FLĂMÂND

Nemuritorii
Erați „cei mai viteji și mai drepți”
din neamurile trace,
iar pe deasupra și nemuritori:
ATHANATIZONTES…
Asta da insolență:
să pipăi dincolo de vizibil
dogoarea eternității!
Nu-i de mirare că zeii s-au cam enervat.
Dar uimeați și istoria,
voi care purtați pantaloni să nu vă înghețe
boașele
cum observa Ovidiu disprețuindu-vă
fără să ia seama
că vă țineați suletul dezbrăcat larg cât cerul.
Nu ne-ați lăsat secretul acelei seninătăți
iar de atunci marșurile civilizatoare
au devenit tot mai triste procesiuni funebre
căutând sensul sensurilor numai în moarte.
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Tendresee oblige
AL. CISTELECAN

INCANTAȚII DE ACOMODARE
Așa cum s-a observat – și încă repede, de nu chiar de la
bun început – în armătura viziunii Anei Blandiana vocația
de poet-etician e un element fundamental. Poeta s-a confruntat cu răul în toată polimoria lui, uneori în poeme de
denunț, alteori în poeme de confruntare, dar cel mai adesea în poeme de rană. În primele volume răul și răutatea
(lumii, omului, societății) păreau mai degrabă teme de
simpozion poetic, o realitate de dezbatere, abordată la nivel
„problematic”; treptat acest rău a devenit substanța unui
climat existențial, a luat forme tot mai concrete, mai cinice
și mai imediate, pe care poeta le contracara printr-o nostalgie a idealelor și le bara printr-o lirică de reverie naturistă. Părea că inocența s-a retras în peisaje, tot restul iind
inundat de vinovăție (inclusiv poeta însăși) și contaminat
de degradare (izică, morală, spirituală). Lumea solară a
fost înlocuită de o lume bolnavă. Iar boala fundamentală
care o macină e răul, cinismul, indiferentismul. Această relecție-trăire constituie, în bună parte, și substanța Orologiului
fără ore*, volum în care tot ce era mai „teoretic”, mai abstract în anterioarele a coborît spre temeiurile iinței și spre
temelia lumii. Nu e o coborîre abruptă, căci Blandiana
coboară într-acolo în trepte, iecare volum alcătuind una,
așa cum în ciclul volumelor de reverii iecare volum îl
„provoca” pe următorul la o nouă dimensiune a visului de
contopire. Volumele Anei Blandiana sunt atît de legate
unul de altul încît aproape s-ar putea ști dinainte pe ce se
va centra cel ce va urma. E o organicitate a viziunii care mai
că face predictibil pasul următor, asemeni inelelor unui
copac.
Și contemplația și relecția – care sunt la Blandiana
stricte modalități de mediere confesivă – sunt acum nu
angajate, ci pur și simplu absorbite de stratul dramatic al
existenței (și care pare acum singurul mediu vital). Iar în
acest strat Blandiana nu descoperă decît uraniul pur al
răutății, cel ce face din iința noastră un virus. Nu mă așteptam ca poeta să ajungă la o asemenea viziune funestă
(mai ales ținînd seamă de linia tonică a poeziei, de pasajele
ei de iluminare și de dialectica reveriei), chiar mai întunecată decît una cioraniană, dar „constatările” ei (asta e
stilistica poemelor care relevă tragismul existențial, condiția
de iradiantă răutate a lumii; sunt propoziții concluzive, nu
ipoteze; așadar, lucruri de nepus în dubiu) sunt deinitive:
„Trăim într-o rană/ Fără să știm/ Al cui este trupul rănit,/
Nici de ce,/ Singura certitudine este durerea/ Care ne
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înconjoară,/ Durerea/ Pe care prezența noastră/ O infectează/ Cînd încearcă s-o vindece…” (Trăim într-o rană).
În „existența tragică” se implică acum poemele, martore
ale unui tragism fatal, „metaizic”, dar și ale unei vinovății
care copleșește iința. Martore, cu deosebire, ale marșului
triumfător al răului, ale procesiunii umane ca paradă victorioasă a răului. Moralismul militant al poemelor din
tinerețe a devenit azi doar o cronică a răului: „Răul, ca
sîmbur al lumii,/ Ascuns ca-ntr-un fruct/ În grădinile
etanșe/ Ale paradisului,/ Continuă și acum/ Să cloneze ca-n
transă/ Păduri nesfîrșite de arbori/ Ai Binelui și ai Răului/
Ca și cum/ Nu s-ar putea împiedica/ Să se mire/ De atîtea
biruințe nătînge,/ Oferind cu tupeu,/ Prin iecare rodire,/
Împotriva lui însuși o șansă,/ Pe care o înfrînge/ Mereu.
(Nostalgia paradisului). „Etanșeizarea” paradisului, exilul
deinitiv au în față, ca singură soluție, „viitorul-abis,/ viitorul din moarte”, cel inexistent, căci reale sunt „numai
clipele-/Lacrimi” care „mai curg/ Din eternitatea de iască,/
Visînd un amurg/ Pe mult depărtatele ape/ Cu inexistentul
lor port” (Mai departe). Nu doar efemeritatea și fragilitatea
iinței, abandonată în neantul răului, constituie suportul
acestei elegii a umanității; timpul însuși s-a substanțializat
ca suferință sau a devenit, în momentele lui de extază
metamorfotică, o explozie a monstruozității: „În anul acela
făpturile mici porniră să crească/ Fără oprire, din legile irii
afară,/ O creștere bruscă pe toate direcțiile, diavolească,/
Se făcură cît bivolii păsările și nu mai zburară.// Lobode,
brusturi, lăcuste, gîngănii pitice,/ Urzici și troscoturi,
rogoz, mătrăgune și știr/ Începură să se îngroașe și să se
ridice,/ Fluturau peste fruntea copacilor pălămide enorme-n
delir.//…// Viermii ajunseră șerpi într-un an,/ Firul de
iarbă măciucă, irul de praf bolovan.” (În anul acela). Ținută pînă acum în cadre eugenice, parcursă ca spațiu al
inocenței, natura însăși pare a se i demonizat la Ana Blandiana, semn cu adevărat dramatic al depresivității la care
a ajuns viziunea poetică. Fotograiile de peisaje, de obicei
spiritualizate, erau refugii paradisiace, leacuri și energizante morale; acum însă boala răului, a proliferării lui monstruoase, a pătruns și în miezul lor. Chiar nu mai e unde
fugi. Poeta e prinsă în capcana neantului. A mai rămas un
singur drum, o singură „apărare”: „… știi/ Că singura
apărare/ Ar i să ieși din mare/ Și să mergi/ Singur mai departe,/ Cît mai departe,/ Dar tot în moarte” (Dizolvare).
Apărarea ca asumare a morții.
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Dialogul cu lumea s-a redus la esențialul său tragic: la
dialogul cu moartea. Nu poate urma decît o tentativă de
îmblînzire a morții, de „îmbunare” a ei, dar cu conștiința
grea a neantizării: „Moartea pe malul căreia stau/ E numai
o clipă de întrerupere,/ Cît să te hotărăști/ Să intri cu
picioarele în apa rece ca gheața/ Și să pășești înghețat pe
pietrele lunecoase/ Pînă la celălalt mal.// Nu mi-e teamă
de traversare/ Mi-e teamă de clipa în care/ Țărmul părăsit

muzicalizare a spaimei e unul din exercițiile de de-teriiere
a morții. Numai că teriianța acesteia se relevă peste tot:
„Ca niște păsări, chiar ca niște păsări,/ Frunzele roșii planează/ Fără să-și miște aripele/ Prin aerul ud,/ În această
amiază/ Cu gînduri ascunse./ Aud/ Timpul scîrțîind ca un
scripete/ Ce ridică și sfîșie clipele,/ Sau poate sunt țipete/
Scoase de frunze…” (Ca niște păsări). Iar simbolul orologiului
fără ore vine absolut la locul lui în această suită de replici

dispare-n aval/ Ca și cum moartea ar i un rîu/ Neînstare
să aibă/ Decît un singur mal.” (Rîul cu un singur mal).
Blandiana nu agravează această „situație”; dimpotrivă,
încearcă s-o delesteze de atrocitate și deschide o serie de
incantații de acomodare, de descîntece de încurajare: „De
ce mi-ar i teamă? Oricum/ Mor clipă de clipă pe drum.//
Calea pe care mă porți/ E din minuscule morți.// Celule
apar și dispar/ În mine și nu am habar.// Să ie la fel mai
tîrziu,/ După ce mor și înviu?// Dar, pînă atunci, cum bag
de seamă/ De ce și de cine mi-e teamă?” (De ce?). Această

la frisoanele răului și ale morții: un emisar al neantului
care-și exhibă mașinăria infernală în care ne-a prins pe toți.
Nu e prima dată cînd Blandiana își „existențializează”
temele etice și-și corporalizează presimțirile; dar parcă
niciodată n-a făcut-o cu atîta seninătate inalistă și cu un
argument de profunzime a temelor atît de deinitiv.
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*Ana Blandiana, Orologiul fără ore, Editura Humanitas,
București, 2016.
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Cronicar: poezie
RODICA ILIE

GEST DE
NORMALITATE CULTURALĂ
Editura Cartier, care ne-a obișnuit cu programul său de
susținere a poeziei contemporane, a publicat anul acesta
două antologii de colecție: antologia Alexandru Mușina.
Regele dimineții, realizată de Radu Vancu, în ilustrarea
fotograică a Anei Popenco și antologia Andrei Bodiu.
Oameni obosiți, realizată de Claudiu Komartin, în concepția fotograică a lui Vitalie Coroban.
Se poate crede că nu este o urgență să antologăm poeți
atât de tineri, sau poeți contemporani, sau poeți atât de
repede dispăruți, însă acest regim al urgenței este, de fapt,
așa cum l-au înțeles cei implicați în acest proces, unul de
natură comprehensiv-restauratoare, mai ales că la noi
volumele de poezie însele nu au nici tiraje mari, nici o distribuție pe care ne-o dorim de altă calitate. Să nu mai
amintim că mare parte din volumele de autor ale poeților
antologați au fost de mult epuizate de pe piața cărții.
Așadar programul editorial pe care-l dezvoltă Cartier este
nu doar binevenit, ci este mai ales unul de normalitate culturală, de comunicare irească pentru a facilita promovarea
unor poeți care, să nu uităm, au intrat în linia canonizării
ca reprezentații unor generații de creație odată cu selectarea
acestora în istoriile literaturii sau în manualele școlare. Antologiile de autor devin astfel instrumente indispensabile
studiului și demersurilor didactice, dacă nu mai punem la
socoteală nevoia de deschidere a culturii ca zonă elitar-aulică spre cultura democratică, în sensul ei de natură
etimologică și nu numai. Să adăugăm că acest exercițiu
cultural este cu siguranță unul care respectă principiile
gândirii poeților antologați, căci atât Alexandru Mușina,
cât și Andrei Bodiu, discipolul primului, au exprimat
mereu o forță catalitică pentru generațiile tinere, au fost
susținătorii generoși ai acestora, au arătat o permanentă
curiozitate pentru creativitatea ce venea din zonele proaspete ale realității: cotidianul, noul antropocentrism, simplitatea, prozaismul expresiei, autenticitatea vocii poetice,
toate acestea sunt lecțiile pe care creația lor le transmite ca
formele cele mai autentice de comunicare prin poezie.
Selecția pe care antologatorii au realizat-o este, așa cum
au recunoscut cu ocazia lansării de la Brașov, una în primul
rând subiectivă, dar este de asemenea și una de reorientare
a cititorului prin organicitatea și complexitatea operelor
în sine, căci descoperim un Mușina pe care poetul, dar și
eseistul Radu Vancu îl consideră de rezistență: vitalismul
și ironia mușiniene rămân dovada unei voci puternice, cu
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rezonanță fermă în desenul complicat al generației 80.
Complexitatea elaborării imaginilor, miezul cuprins în
densitatea luminii dimineții ca metaforă centrală ce denumește și aureolează prin titlu antologia, face ca Mușina să
rămână în conștiința lectorală a antologatorului, dar și a
cititorului obișnuit, ca regele acestui interval. Un relexiv
paradoxal, un observator tăios al realității, un spirit critic,
ironic și autoironic ce sidează cu zâmbetul pe buze fantasmele degradării, ale bolii și morții, Mușina este/ rămâne
poetul care „strânge din dinți, ține ochii deschiși /Ține
aproape! De lucruri, de cuvinte.” (Micile daruri).
Din selecția propusă de Claudiu Komartin, imaginea
pe care o descoperim despre poezia lui Andrei Bodiu este
a unui artizan foarte riguros care caută expresia cea mai
comprimată și cea mai simplă, dar a cărei densitate este
confruntată cu temele grave ale lirismului, chiar dacă mascate de faptul banal, nesemniicativ, de prozaismul sios,
de aparentele notații ale nonspeculativului, ale formulării
gradului zero al scriiturii: „Și-acum/ îmi târăsc ghetele verzi
prin râul împroșcat de/ ploaie./ Prin apa plină de sticle goale.
De sticle sparte.// O tăietură adâncă pe cerul de gresie.//
Fața umedă care-ți spune calmă să te îndepărtezi/ până se
întunecă. Până se face de tot întuneric.” (Sfârșit de poem).
Andrei Bodiu a explorat cu mare talent și cu tehnică imbatabilă „Nesigurul interval dintre vârste/ Când tot mai
aproape […] / Dimineața sau noaptea explodează/ Morțile
celor dragi” (15.08.2007). Poezia lui Bodiu este marcată
de imperativul urgenței, este expresia fulgurațiilor, a cursei
de 24 de ore, a gravității acestei datorii a studiilor pe viață
și pe moarte, asumate cu responsabilitate și echilibru.
Iată avem acum două necesare și totodată reușite formule
de antologare ce au fost realizate de tinerii poeți Radu Vancu
și Claudiu Komartin ca gest cultural și critic de recuperare,
dar și de recunoștință față de cei doi poeți brașoveni,
Alexandru Mușina și Andrei Bodiu, care au fost modele și
repere pentru generațiile optzeci-nouăzeci din literatura
română.
Alexandru Mușina. Regele dimineții, poeme alese de
Radu Vancu, Editura Cartier, colecția „Cartier de colecție”,
2016.
Andrei Bodiu. Oameni obosiți, poeme alese de Claudiu
Komartin, Editura Cartier, colecția „Cartier de colecție”,
2016.
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Cronicar: proză
ȘERBAN AXINTE

COPIII BOLNAVI
AI ESTULUI APROPIAT
O spun din capul locului, romanul lui Constantin
Iftime* mi-a produs mai multe surprize plăcute. Prima e
legată de modul în care reușește să abordeze și să exploateze
o temă despre care s-a scris foarte mult în două etape: după
1965, până la sfârșitul anilor ’70 și, ulterior, după 1990.
A doua ține de o poetică a încifrării. Romanul provoacă
cititorul, îl menține atent nu printr-un ir epic incitant, ci
printr-o metodă de reconstrucție a realității prin intermediul imaginației. Nu pot omite în cazul de față o idee care
a făcut carieră la noi și aiurea, cea a cititorului în ipostază
de coautor al textului. Nu am citit în ultima vreme o carte
care să mai mizeze atât de mult pe instituirea unui nou
cod narativ. Tendința în proza contemporană e aceea de
simpliicare a discursului, de regăsire a poveștii, totul în
numele autenticității. Dar Constantin Iftime e cât se poate
de autentic. Am observat și în poezia sa voința de alare a
unor noi mijloace expresive, de revoluționare a limbajului.
Mi se pare important că autorul de față nu aduce în primplan tehnica la care recurge, nu deilează cu ea, nu-și arată
masca cu degetul, după cum zicea Roland Barthes, un
autor pe care în mod sigur Constantin Iftime l-a citit din
scoarță în scoarță.
În roman există nenumărate tablouri dense ale unor
orori greu de suportat psihologic. Ele construiesc împreună
o scriere de-a dreptul răvășitoare, care nu te lasă să respiri
nici o clipă. Cartea lasă impresia că e scrisă la foc automat,
deși, probabil, nu este așa. Dar și asta se poate înțelege prin
autenticitate: forța de impregnare a unei noi dimensiuni
senzoriale a unui text, în deplină concordanță cu sine însuși. Transcriu, aproape la întâmplare, un fragment ediicator pentru temperatura acestei scrieri: „Porcul fusese
lovit crunt de o lopată pe spate, altul aruncase cu o sapă,
altul cu un levier de autocamion. De frică, animalul alergase, sărind neajutorat peste ciulini, rupându-și spatele,
lăsând să i se vadă slănina groasă, pântecul prea umlat. Se
ascunsese în mijlocul turmei. Tremura, scăldat de sudoare
și de urină. Trăgea cu ochiul înrăit la vierul cel puternic,
ocrotit de scroafe. Se înălțase cu greu și Titi, făcuse câțiva
pași, își proptise capul fălcos în vârful unui par, se uita agale
spre marginea orașului, străjuită de cele câteva blocuri jerpelite și pustii. Parcă nici nu-i vedea pe locatari, în halatele
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lor strâmbe, în papuci. Se opriseră la marginea ierbii și-l
priveau zăpăciți. Ho, boală!, urlă și ridică ciomagul”. Întreg romanul cunoaște această intensitate.
În carte avem de-a face cu prezența ubicuă a Securității,
a Partidului și a Miliției. Pe acest background se desfășoară
acțiunea romanului. Interferențele dintre sistemul opresiv
și populație sunt nenumărate și denotă o stare generală de
cinism și disperare. Dar redarea acestei lumi a informatorilor, mulți dintre ei iind copii, ține de un anumit psihologism ce funcționează la mai mute niveluri. Mă refer la
prăbușirea mai multor personaje în propriul lor infern.
Între lumea interioară a protagoniștilor și realitatea exterioară există o concordanță foarte bine controlată auctorial.
Mizeria interioară a unora potențează realitatea halucinantă. Sistemul acționează cu peridie asupra unei clase de
jos ce viețuiește în afara unor norme morale. În cazul copiilor sălbatici se vede clar cum este exploatată nu inocența,
ci instinctul animalic de supraviețuire. Lumea alată într-o
continuă agitație cunoaște din punctul de vedere al tensiunii momente de acumulare și de explozie. Meritele lui
Constantin Iftime se văd și aici. Știe foarte bine să dozeze
temperatura unor episoade narative, astfel încât să poată
obține un maxim de beneiciu estetic. Am mai adăuga aici
și faptul că dimensiunea estetică a cărții e cumva dilatată.
Conține și o componentă etică ce merită urmărită cu atenție. Nu e neapărat o noutate. Există destul de mulți scriitori de azi care au reînceput să dea atenție dimensiunii
etice. Esteticul e un concept care, pentru a supraviețui, are
nevoie de reconigurări periodice. În acest caz, autonomia
esteticului e o chestiune de la sine înțeleasă. Nu e necesar
să o mai problematizăm. Important e să observăm și să relectăm asupra fenomenului de extindere și de multiplicare
semantică a noțiunii de estetic. Nu am făcut întâmplător
această paranteză oarecum teoretică. Autorul însuși e un
teoretician în stare latentă. Nu m-aș mira ca peste câțiva
ani să-și publice o colecție de articole despre literatură. Așa
după cum am sugerat și mai sus, autorul face parte din
seria scriitorilor care cred în arta adevărată, care caută posibilități noi de exprimare a unui mesaj cultural major.
Copiii sălbatici e și o carte a codurilor. Pentru o lectură
cu maxim de beneiciu trebuie înțelese la modul profund

ASTRA / 3-4, 2016
http://www.revista-astra.ro/literatura/

Cronicar: proză

contextele în care se petrec diferite lucruri. Constantin
Iftime nu le redă decât parțial. Mizează pe o cunoaștere
dinainte a unor fenomene. Totul e concentrat, expus ușor
ermetic, dar povestea se regăsește în întregime în unele
fragmente în care iecare gest, iecare privire a unui personaj e un indiciu pentru refacerea structurii de ansamblu:
„Moșul hâtru îl privi cu un singur ochi, îi făcu un semn,
îndoind palma. El se apropie supus cât putu. Se opri. Își
ghiceau gândurile, iar bătrânul se puse imediat pe vorbit.
Se vedea clar că vorbea ca să-i treacă vremea, că voia să
controleze tot ce se întâmpla acolo. Nu mai putea face
nimic de-acum. Se lăsă pipăit cu privirea, iar dacă celălalt
ar i insistat, el, cu mintea ierbinte de nesomn, cu puterile
înjumătățite, s-ar i lăsat cu totul în brațele lui. Bătrânul
ăsta nu putea i șchiop, gândi deodată, în favoarea gazdei.
Zărise, atârnată de clanța ușii, o cârjă groasă, solidă. Era
din lemn noduros și greu, nu din corn, ci dintr-un material străin, strunjit, deloc inisat, plin de rizuri și crăpături
umplute de murdării cimentate. Luciul întunecat al brațului, ca de beton, dezvăluia ceea ce ar i putut i cu adevărat
periculos la purtătorul ei. Proprietarul cârjei îl speria. Vârful cârjei se termina cu un piron lung și strâmb. Cuiul gros
rămăsese așa, cum fusese bătut de la început, în grabă”. Din
motivele expuse mai sus, acest fragment s-ar preta oricând
și unei analize stilistice.
Uciderea cu bestialitate a animalelor din prima parte a
romanului îmi pare o preigurare a plonjării cu totul în
bestialitatea omului. Suferința izică dusă dincolo de insuportabil are un echivalent în zonele cele mai întunecate
ale conștiinței umane. Ne dăm seama pe parcurs că acele
conștiințe individuale sunt demult anihilate și că în locul
lor stă adânc înrădăcinată forța oarbă a gândirii captive.
Copiii, ie ei chiar copii sau oameni în toată irea, sunt reduși la instinctele lor de supraviețuire. Personaje precum
Mielul, Limbă, Gogu sau Emanoil sunt indivizi fără nici
o identitate, dezumanizați demult, care nu mai reacționează decât la necesități primare, cum ar i foamea. Nașul
speculează la maximum condiția lor de sclavi și-i dirijează
fără a întâmpina diicultăți majore. Dar dincolo de acest
Naș e un naș mai mare. Răul absolut nu e neapărat sistemul
opresiv și reprezentanții lui vizibili. Răul vine din pierderea
de sine, din deformarea ireversibilă a omului, când acesta
nu rămâne să mai ie decât mecanism brutal cu carnea la
vedere: „Nașu scoase de sub masă un bulan proaspăt de
salam, din care ieșeau aburi de la frigider. Se simțea că e
tare și rece, ondula. Ochii celor doi, Mielul și Limbă, sau
Povestitorul, cu numele dat de securist, li s-au aprins și nu
prea. Îl cercetau, luându-l de la capăt la altul; cred că avea
vreo jumătate de metru, poate mai mult. […]. Nașul îl
tăie dintr-o lovitură, apoi puse cuțitul alături și măsură
părțile din ochi. Erau egale ix. Se uită și el, prostit, cum
de reușise asta cu satârul. În tăietură, se vedeau bucăți mari
de mușchi de porc, auriu, cu puțină slănină. Limbă întinse
botul cu drag; îi plăcea să pipăie lucrurile bune, toți știau,
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chiar scâncea ca un cățel. Îi era frică să întindă mâna;
gâfâia. Uneori începea să plângă, cerea partea lui, nu voia
să ie amânat. Undeva în beznă, în fundul sacoșei de sub
masă, descoperi alte bunătăți: cârnați, tobă, caltaboși, cutii
cu rahat. Mirosul îl conducea avid unde voia, gura îi scheuna, iar suletul îngâna un cântecel. Din ochi, îi vorbea
Nașului; avea ce să-i dea”. Iată un tablou cât se poate de
puternic, un tablou ce exprimă foarte bine căderea în
boală, sclavie și sălbăticie.
În roman există și tema trădării, care devine foarte vizibilă spre inalul cărții. În acest angrenaj complicat format
din lumea delatorilor, a informatorilor de joasă speță
(aproape inconștienți) și a securiștilor abili, când intervine
trădarea, totul se rupe. Lucrurile își pierd total logica. Încrâncenarea, tensiunea dintre protagoniști – existente pe
tot parcursul cărții – ajung în inal la paroxism. Legătura
dintre carnea sfâșiată la propriu a iințelor umane și hrană
îmi dă impresia că autorul și-a dus demersul până la capăt.
Multe dintre secvențele scrierii seamănă între ele, dar nu
e vorba de tautologii, ci de conturarea unui univers stăpânit de boală și deznădejde. Faptul că totul se petrece în viteză
ține și de situațiile concrete din roman, dar și de abilitatea
scriitorului de a impune personajelor sale dinamism și vitalitate. Chiar și atunci când se insinuează oboseala cruntă.
Corporalitatea ce nu are nimic în comun cu frumosul și
armonia se ală mereu în atenția autorului. Detalii ce țin
de un naturalism al secolului XXI ampliică forța de sugestie și de impact a unor pasaje. Chinul interior nu reiese
din monolog sau din solilocviu, ci din fuzionarea unor
aspecte ce țin în egală măsură de întunecimile minții și de
neputințele cărnii. Scena uciderii Nașului și cea a ospățului
asasinilor chiar aproape de locul faptei sprijină ideea interferenței dintre animalitatea instinctului uman (sprijinit
acum pe ideea de răzbunare) și potolirea foamei prin ingerarea animalului. Ultima scenă din roman, cea a incendierii
casei în care tocmai avusese loc crima e: „Probabil nu mai
păstrau în conștiințe un astfel de foc. Un instinct animalic
îi făcea să aștepte mai departe. [...]. Trupul hăcuit de cuțit,
cu toporul înipt în piept, nu va învia? Auzeau carnea sfârâind și încă se temeau. Pârâiașe de grăsime se scurgeau
limpezi, ca chihlimbarul, prin crăpăturile scândurii ușii de
la closet. Căldura intrase în pereții putreziți. Fierbea sudoarea acră de putreziciune, duhnea a pișat de șoareci, a
mâzgă de gândaci. Rânjiră toți. Așteptau o desfătare și mai
mare. Arzi! Arzi până-n rădăcini, casă de trădători!”.
Nu știm însă dacă acest foc e unul puriicator sau e doar
scânteia capabilă să provoace un dezastru și mai mare. Copiii
bolnavi își făcuseră deja planuri de a traversa fraudulos
frontiera și de a ajunge la Moscova.
*Constantin Iftime, Copiii sălbatici, Editura Cartea
Românească, Bucureşti, 2016.
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FELIX NICOLAU

RAZIE ÎN VECHILE CLUBURI POSTMODERNE.
Când colo, toată lumea e pe funcții
Nemilos cum îl ştim, argeşeanul Virgil Diaconu* trimite
întrebări în lungul lumii, iar în 2015 publică la Editura
FEED BACK un volum masiv cu răspunsurile primite:
Poezia postmodernă. Anchetă.
Începutul se dezveleşte chiar aşa: Critica poeziei postmoderne, care este o sinteză a diverselor opinii teoretice
asupra tematicii. Critica este întrucâtva biased, adică tendenţioasă, destul de limpede iind că anchetatorul nu se
prea dă în vânt după reciclare, revizitare, sinteză, textualism,
prelucrări şi pastişe. În viziunea lui, poetul contemporan
„are experienţa unui cititor care a decis să facă poezie din
poezia citită”. Aceşti poeţi cameleoni, capabili să imite orice
ambient, ar i „lipsiţi de experienţe existenţiale şi afective,
de sensibilitate poetică şi imaginaţie”. Marile păcate ale
intervalului ar i derizoriul, prozaismul, deicitul de fascinaţie, emoţie şi creativitate estetică. Tot ce era preamărit
de generaţia 80, cea sincronizată, este aici desiinţat cu
argumente teoretice, dar fără negociere: „Suntem, negreşit,
sub dictatura poeziei proaste!” Ay, ay!
Pe de o parte, o asemenea izbucnire este justiicată de
osanalele care i s-au adus postmodernismului la noi. Pe de
altă parte, o profesiune de credinţă ca cea de mai jos nu include unele calităţi care pot i speciice şi poeziei postmoderne: „Poezia contemporană autentică se distinge prin
problematică umană destinală, viziune poetică, spiritualitate, autenticitate, unitate ideatică şi stilistică, coerenţă,
lirism înalt, stranietate, dramatism, emoţie poetică, caracter miraculos, metaforă, tensiune existenţială”.

Teoretizarea bumerang
Dacă unii i-ar putea contesta lui Virgil Diaconu contemporaneitatea crezului poetic, în schimb nimeni nu i-ar
putea ciurui armătura teoretică în domeniul arealului atacat. Un întreg capitol este dedicat prezentării principalilor
teoreticieni ai postmodernismului şi postmodernităţii.
Mai toţi, nu ştiu cum se face, apar ca vădiţi contestatari ai
postmodernismului, în cheia de lectură diaconescă.
Astfel, în volumul Canonul occidental. Cărţile şi Şcoala
Epocilor (1994), Harold Bloom analiza operele a 26 de
scriitori canonici prin prisma a două principii estetice constitutive: stranietatea şi anxietatea. Şcoala Resentimentului
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ar reprima esteticul şi ar încuraja un canon multidisciplinar,
în care literatura este rânduită printre ştiinţele umaniste.
Într-adevăr, un supra-canon alcătuit din canoane ale diverselor discipline nu poate prinde rău. Condiţia e să ie
realmente mai multe canoane, nu unul singur, aşa cum se
întâmplă la Bloom. Stranietatea, ca primă cerinţă de intrare
în canon, nu este ceva foarte nou, ea aducând cu defamiliarizarea („ostranenie”) formaliştilor ruşi. A doua este
anxietatea, care la criticul de la Yale vizează inluenţele.
Scriitorul ar trăi cu spaima că nu poate scăpa de intertextualitate şi atunci preferă să o comită la vedere, cu mândrie,
decât să rişte să cadă într-un fel de plagiat à l’ insu. Autorul
postmodernist ar da mereu replica operelor anterioare,
într-un soi de lectură creativ-greşită. Originalitatea postmodernilor ar consta în revizuire şi reformulare. Apropierea
de viziunea lui T.S. Eliot din eseurile A-l critica pe critic
şi Tradiţia şi talentul individual este evidentă. Bloom a
formulat teoria despre Anxiety of Inluence încă din 1973,
accentuând ilonul conservator-livresc al noii (?) modalităţi de creaţie.
Virgil Diaconu protestează vehement, spunând că el nu
creează variante la operele predecesorilor, ie ei şi geniali.
În opinia lui, un fel de plagiat hotch-potch este Levantul lui
M. Cărtărescu.
Trecând la Ihab Hassan, sunt discutate ideile din
Sfâşierea lui Orfeu. Spre o literatură postmodernă, din 1982.
Cum se ştie, teoreticianul american a listat 33 de caracteristici-deosebiri între modernism şi postmodernism. Primul
ar i deinit de romantism/ simbolism, formă (conjunctivă/
închisă), inalitate (scop), structură (model) şi ierarhie, în
timp ce al doilea s-ar concentra pe pataizică/ dadaism, antiformă (disjunctivă, deschisă), joc (luciditate), întâmplare
(hazard) şi anarhie. Cele 33 de trăsături post-moderne sar aduna într-o noţiune cheie: indetermanenţa = indeterminare+imanenţă. Pentru coordonatorul anchetei, trăsăturile
enumerate de Ihab Hassan nu fac decât să scoată în evidenţă caracterul antinomic şi autodistructiv al literaturii
postmoderne, bazate în special pe clonare.
În volumul Homo aestheticus din 1977, Luc Ferry descria
„diversitatea aproape ininită de stiluri individuale” a intervalului postmodern.
Pentru David Lodge, însă, literatura postmodernă este
una a semniicantului închis, respectând mai ales şablonul
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„modelului din covor”, cum îl numea Henry James. Lodge
enumeră şase „principii de compoziţie alternative” ale acestei
literaturi: contradicţie, permutare, discontinuitate, hazard,
exces şi scurt-circuit.
Sintetizând analizele celor trei teoreticieni, Virgil Diaconu
conchide că toţi subliniază natura contradictorie, autistă
şi fără canon unitar a literaturii postmoderne.
În căutare de susţinători ceva mai băştinaşi, va i invocat
Matei Călinescu, care a expus pe larg despre kitsch, camp şi
faţete pseudo-estetice ale postmodernismului.
Şi consideraţiile lui Guy Scarpetta din L’Impureté, 1985,
sunt aduse în sprijinul contestaţiei. Astfel, postmodernismul literar este întemeiat pe patru principii: impuritatea
genurilor, reciclajul, tratarea răului prin rău şi artiicialul.
În plus, simularea şi artiiciul conturează o nouă artă barocă.
N. Manolescu, în Despre poezie, îi face postmodernişti
şi pe şaizecişti, laolaltă cu optzeciştii. Ei ar practica o poezie
sintetică ce regândeşte ironic operele predecesorilor.
Cam în aceeaşi linie conceptuală se integrează şi Magda
Cârneci când vorbeşte despre „vocaţia recapitulativă sau
sintetică” a poeziei optzeciste, fundamentată pe aluviuni
culturale cvasi-haotice” (Ancheta Poezia tânără, „Caiete
critice”, nr. 34, 1983). Aceste etichetări îl încurajează pe
autorul anchetei actuale să tragă din nou concluzii care nu
se pot negocia: „poezia postmodernă (optzecist-postmodernă) nu are şansa poeziei”.
Oarecum în linia lui V. Diaconu insistă şi Alex. Ştefănescu
şi Liviu Ioan Stoiciu. Pentru primul, generaţia 80 este un
„sindicat al succesului”, în timp ce pentru al doilea ea este
un Guvern Literar Generaţionist („Tribuna”, nr. 249/ ianuarie, 2013). Ambele intervenţii vizează aspecte sociologice, care însă ar dăuna încărcăturii estetice a produselor
culturale optzeciste. S-ar construi, astfel, un canon de opere
generaţioniste, artiicial şi cu viitor incert.
Pentru Daniel Corbu, teoretician serios al fenomenului,
în România „postmodernismul a fost şi a rămas un avangardism de refugiu”. Acesta ar i un bastard: „un fel de copil
din lori, rod al teoreticienilor străini, căruia atâţia i-au admirat cârlionţii şi gângurelile, fără a şti precis ce este”. Ar
i de mirare ca un scriitor care şi-a dedicat atâta timp construcţiei unui tratat despre postmodernism să îl desiinţeze
acum. De fapt, el contestă corelativul social al unui arc estetic parazitat de „o cohortă de veleitari, apostoli ai ingineriei textuale fără orizont”. Avangardismul de refugiu, cum
îl botează D. Corbu, s-ar i manifestat „ca un mod de rezistenţă la paranoia ideologiei totalitare”. Sincronismul
mult-lăudat ar i avut loc numai la nivel teoretic. Anchetatul îi mai contestă postmodernismului paternitatea tehnicilor folosite, acestea iind o manifestare a unui curent
duplicitar (deşi eu aş zice că are mai multe feţe).
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Corul jucătorilor
După cum se vede, postmodernismului românesc i se
reproşează mult mai multe neîmpliniri decât celui global. E
interesant cum principalii postmodernişti români au ras
toate premiile şi avantajele posibile pentru a ediica o opoziţie numeroasă la demersul lor artistic. Frustare! ar clama
unii. Trădare! ar vocifera alţii.
Ce crede un transmodernist despre postmodernism?
Dorinţa optzeciştilor de a nu ieşi din luminile rampei i-a
transformat pe unii în pornolirici şi liroscatoili, declară
eodor Codreanu. „Narcisismul de grup” ar i un sindrom al sociologiei succesului (Mihai Ralea).
Alt literat ce nu crede în sincronizare este Ion Cristofor,
care, pe deasupra, dispreţuieşte şi „braconajul” de idei,
adică exact unul dintre pilonii postmodernismului.
Mai tolerant este Gheorghe Grigurcu, pentru care postmodernismul ar i un clasicism al modernismului. Ideea nu
îi aparţine, cum se ştie, însă mai proprie îi este opinia după
care nu am putea practica o diferenţiere între moderniştii
şi postmoderniştii români. Aceasta ar însemna că literatura
română se ală tot într-un modernism oarecum mai democrat, dar şi, paradoxal, mai conformist.
Ioan Moldovan preferă să se amuze de certitudinea lui
Cărtărescu cum că poezia postmodernă română s-ar extrage
din Cenaclul de Luni şi că numără ix 5 poeţi remarcabili,
ori de cea a lui N. Manolescu, care pariază pe 18 poeţi.
Ion Lazu susţine şi el că nu toţi postmoderniştii valoroşi sunt optzecişti şi îl oferă ca exemplu pe echinoxistul
Octavian Soviany. Însă el nu este de acord că sincronizarea
ar i un proces descaliicant.
Gellu Dorian admite că postmodernismul românesc
„s-a născut pe epavele celui consacrat la mijlocul deceniului şase în America”, deci că ar i ceva anacronic. El îi
dă dreptate lui N. Manolescu pentru a-l i „inventat” pe
Cărtărescu ca să schimbe paradigma poeziei lenevite la acea
vreme. Pe de altă parte, Cărtărescu ar i doar parţial postmodern. Airmaţia că teza de doctorat a acestuia ar i ucis
postmodernismul românesc e aspră, dar conţine un adevăr
irefutabil: când se poate teoretiza un fenomen, el este deja
un excelent exponat muzeal.
Mai sunt mulţi respondenţi la această anchetă. Faptul
că ea s-a realizat plecând de la premise contestatare arată
că nu atât postmodernismul irită, cât establishmentul literar optzecizat. Nu înseamnă că, dacă el este încă în stare
să enerveze, postmodernismul ar mai trăi încă. Nu! Orice
istorie literară expune despre texte şi contexte. Într-o fază
a lor, optzeciştii au stat destul de bine la texte. Contextul
însă, mai ales cel crepuscular, i-a dezminţit ca scriitori
umani, prea umani. Revenim la poststructuralistul Foucault
şi la mitologiile lui despre putere şi control, din păcate.
*Virgil Diaconu, Poezia postmodernă. Anchetă, Editura
FEED BACK, Iaşi, 2015.

9

Cronicar: debut
CRISTINA ISPAS

DISCIPLINA CA NEVOIE BAZALĂ
Lăsând la o parte diferenţele de tot felul, de la cele de
temperament, personalitate şi abordare, viziune despre
viaţă, stil etc., şi păstrând numai tema centrală (absenţa bărbatului iubit sau drama despărțirii), volumul Rezistenţă*,
care marchează debutul în poezie al Alinei Purcaru are, la
limită, două corespondente relativ mai recente în poezia feminină de la noi post-2000: frumuseţea bărbatului căsătorit
(Vinea, 2009), volumul Dianei Geacăr, care din păcate a
trecut cvasi-neobservat la vremea lui, şi Vocea (Charmides,
2014) Domnicăi Drumea. În timp însă ce atât Diana Geacăr,
cât şi Domnica Drumea mizau cu mult curaj pe confesiune, în stiluri complet diferite, prima preferând poemele
lungi, narative, jocurile de cuvinte şi umorul, iar cea de-a
doua poemele scurte, percutante, violente, şi gravitatea
dusă la extrem, Alina Purcaru pariază pe discreţie sau, cu
alte cuvinte, „rezistă” până la capăt tentaţiei de a se confesa, rămâne să vedem în cele ce urmează cu cât succes.
Structurat pe trei capitole – I salonul cu străini, II fetele
între ele și III non sequitur – volumul este atent construit
în jurul unei crize personale, generate, după cum spuneam,
de dispariţia din peisaj a bărbatului iubit. În lipsa confesiunii, „povestea” se recompune din notaţii de atmosferă,
în tuşe destul de diluate, frânturi de momente rechemate
din amintiri, nostalgii din diferitele etape ale vieţii şi
descrieri uşor sumbre sau coşmareşti – din păcate destul
de comune ca imaginar – ale peisajului din jur, care nu
sunt în esenţă decât proiecţii slabe ale stărilor de deziluzie,
ușoară furie, teamă, oboseală etc. prin care trece protagonista poveștii de iubire eșuate. Cu alte cuvinte, Alina Purcaru
preferă să cultive discreţia, cumva și strategic, încercând
probabil să se detaşeze astfel de celelalte voci feminine din
poezia post-2000, majoritatea mult mai dezinhibate, unele
până la exhibiţionism. Nici urmă de accente punk, rock,
dure, de revoltă, sarcasm, ironie mai acidă, psihopatii, nebunie, tendinţe de exacerbare a sexualităţii sau expresionism
visceral, devieri de la „normă”, în general, în discursul poetic din Rezistenţă. Dimpotrivă, în spatele rândurilor
ghicim – de fapt se şi deconspiră ca atare – un animal social
bine dresat, rutinat şi obosit, perfect în control sau prea
în control, a cărui existenţă se desfăşoară într-un decor
banal, resimţit în momentele de criză ca sordid și neprietenos. Abia în două locuri cedează Alina Purcaru tentaţiei
şi apasă ceva mai mult pedala dramatismului, înscriindu-se
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cât se poate de cuminte (fără să inoveze) în tradiţia de care
spuneam că pare să încerce să scape, cum ar i aici: „lamele
ierbinţi ne-au pătruns în carne/ (...) şrapnele urbane” şi aici:
„în capul meu,/ exersam graţia, experimentam fără rost/
în forme extreme, pentru sinte sexi/ damaged”, amintind de
„ereziile” la care se dedau în urmă cu un deceniu Elena
Vlădăreanu, Miruna Vlada sau Oana Cătălina Ninu.
Cu alte cuvinte, tonul dominant în toate cele trei cicluri
ale volumului rămâne unul pasiv-agresiv, iar „rezistenţa”
din titlu se traduce printr-o rezistenţă la schimbare, şi nu
printr-o opoziţie activă (sau revoltă), printr-un refuz sau
o negare. Problema este însă că lipsa poveştii propriu-zise,
a detaliilor mai mult sau mai puţin intime, nu este compensată de nimic altceva, în condiţiile în care şi la nivelul
discursului ne lovim de aceeaşi reţinere, frazele curgând
simplu şi îngrijit, fără podoabe inutile sau alte artiicii, dar
şi complet fără surprize. De altfel, autoarea pare şi ea perfect conştientă de convenţionalismul întregului proiect,
după cum ne-o arată încă din primul poem: „poetic era să
nu pricep nimic –/ poetic era să nu mă opresc”. Se ghiceşte
aici şi un pic de dispreţ pentru ceea ce este „poetic”, înţeles
ca dezlănţuit, haotic sau iraţional, deşi probabil că sentimentul este mai degrabă unul contradictoriu, de ironieadmiraţie.
Acel „tu” despre care vorbeam că apare estompat este
însoţit de un sentiment ceţos de deziluzie, foarte vag de revoltă, redusă abia la o nuanţă mai ironică: „într-o tapiserie
medievală,/ extract de grain de kernes,/ culoarea puterii şi
a prestigiului/ – o lamă iluzorie, un fel de defect de optică,/
ai putea spune –/ albastru era pentru idelitate,/ îmi explicai/ vechile cronici cu cavaleri şi litere ondulate,/ coduri
viu colorate,/ orele pline”. Romantismul este evident aici,
iar faptul că toată această criză emoţională ajunge mai încolo să ie asociată cu nişte „tulburări emoţionale sezoniere”,
nu face decât s-o întărească: „stau într-un singur punct,/
de la mine din curte/ şi sunt zile când nu mă mişc// de acolo/
te descriu încontinuu/ ca să pot închide/ cercul cruzimii”.
Chiar dacă este nepermis să mai crezi în poveşti cu prinţi
şi prinţese care se iubesc până la adânci bătrâneţi, sau în ideea
că gloria ar i existat vreodată pe pământ, şi ştii că totul
este supus uzurii, inclusiv (sau mai ales) iubirea dintre un
bărbat şi o femeie, („aş putea să iau lucrurile noastre/ pe
rând,/ să vedem exact/ ce şi cum a continuat/ procesul de
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uzură”), idealul rămâne acelaşi, cel romantic, de unde şi
tragedia: „îmi imaginam un fel de sofa gigantică, roasă –/
o relicvă tocită, în care te afunzi/ să citeşti cărţi de istorie
medievală,/ şi cerul să ie întotdeauna variabil”. Din păcate
însă, dincolo de acest romantism anacronic, nici formulele
folosite nu sunt mai proaspete: „în orele de atunci ţesuturile se rupeau/ într-o linişte de vechi cariere/ din care n-a
mai rămas nimic de extras./ erau zile în care am rătăcit la
margini de oraş,/ căutând cimitire în care nu intraserăm
niciodată/ şi zile în care nu am vrut să ştim de locurile/
unde oricum nu puteam să îngropăm nimic.// îţi povestesc
din acele dimineţi devastatoare,/ atunci nu emani decât
foame şi nesomn/ psiho-haos/ intermitent, îţi spun,/ degeaba/ ne sunam// disciplina vine ca o nevoie bazală”. Abia
din exploatarea acestei discipline ca „nevoie bazală” ar i
putut ieşi un proiect nou, în relaţie și cu prietenele, nu mai
puţin dezabuzate: „ne recunoaştem una alteia/ semnele
micilor masochisme./ le-am inspirat umăr lângă umăr,/
până când ne-au dat acest aer comun, şic./ noi nu avem
nevoie să punem întrebări./ deasupra asta ştim tot ce se poate
ascunde”. În contextul în care autoarea se concentrează
aproape exclusiv pe istoria personală, din care ne livrează
oricum atât de puțin, ultimul ciclu sugerează la fel de vag
un fel de fundal social, prin această aducere în scenă a prietenelor care se confruntă în mare cu aceeași dramă existențială: „gesturile şi intonaţia ni le-am dobândit/ prin mici
exerciţii zilnice/ de acomodare” sau „ştim tot ce trebuie să
facem/ ca să ajungem la nivelul următor/ (...) când vom
deveni invizibile,/ vom spune că ne-am atins desăvârşirea”.
Etapele crizei sunt urmărite cu conştiinciozitate, ca în
manualul de psihiatrie. Mai întâi îşi fac apariţia tristeţea
şi nostalgia (hipnotizată de vechile imagini frumoase:/ familii fericite,/ curcubeie, poveşti în multe volume, trandairi pe ceşti etc.”, „cutiile mici şi goale,/ neasemuit de
frumoase, nimicurile// primite în dar de la prietene,/ –
cutii pentru inele din trecut”), apoi se instalează cu toată
forța singurătatea, când totul în jur îţi pare rece şi străin
(„cu iecare sută de metri, noaptea astupă groapă după
groapă,/ şi în vitrinele marilor restaurante,/ oamenii gesticulează pe suprafeţe albe,/ cu toată lumina aia de bloc operator în farfurii”), sentimentul perisabilităţii generale,
ampliicat de singurătate: „aici, soarta oricărui anunţ e să
se îngălbenească,/ pe ziduri,/ adresele sunt doar numele
unor locuri care au dispărut/ cu mulţi ani în urmă”, iind
bifată până și lipsa poftei de mâncare: „am ocolit graţios/
marginea platourilor decorate cu grijă/ în atâtea dupăamiezi de duminică”, ca simptom izic al depresiei. Apoi
începe să se instaleze tot mai des oboseala, oraşul se proilează coşmaresc, rece, inuman şi inconsistent, sursă şi el
numai de oboseală şi confuzie, rutina devine insuportabilă:
nu întoarceţi capul luaţi aminte/ urcăm şi coborând scările
rulante/ străbatem gâfâind culoarele/ toate culoarele” și,
în sfârșit, extenuarea: „în iligran/ o linie care nu mai ţine
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de cuvinte –/ o linie a epuizării”. Iar la inal, cumva inevitabil, pentru că ne alăm din nou în primă tradiție romantică, apar practicile oculte, cărţile de tarot: „pe aceeaşi
carte/ – spânzuratul, iluminatul”. „Spânzuratul” semniică
și el tot stagnarea sau un blocaj, despre care am vorbit deja,
dar presupune totodată şi o răsturnare de situație, o schimbare a cursului vieţii. Sfârșitul crizei. Pentru că la inal lumea
se schimbă pur şi simplu şi apare într-o nouă lumină: „apoi
au apărut primele/ semne/ totul a început într-o dimineaţă
de decembrie/ când un stol/ de păsări numai pene/ şi
funingine/ s-a ridicat brusc/ şi în jurul lor lumea/ a tresărit
irizată// de atunci/ particulele ei indivizibile/ nu/ s-au mai
aranjat niciodată/ în acelaşi fel”.
Din păcate Alina Purcaru debutează timid în poezie.
Pentru că este imposibil să scrii poezie bună atunci când
nici nu vrei să te expui deloc și nu dispui încă nici de tehnica necesară care te-ar putea ajuta să păcălești că o faci.
*Alina Purcaru, Rezistenţă, Editura Cartea Românească,
Bucureşti, 2016.
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RAUL POPESCU

MITOLOGIE ȘI OCULTISM
ÎN PROZA LUI W.B. YEATS
În 1923, Nobelul pentru literatură a fost acordat scriitorului irlandez William Butler Yeats*, un personaj destul
de controversat chiar şi în prezent. George Orwell, în eseul
din 1946 dedicat lui Yeats, îl acuza pe scriitorul irlandez
de ainităţi cu doctrina nazistă, îi reproşa ura pentru tot
ceea ce înseamnă modernitate, democraţie, progres, ştiinţă
etc., denunţând drept cauze ale acestei devieri inluenţa
scriitorilor italieni fascişti, dar şi a lui Ezra Pound, care
a fost, pentru o vreme, secretarul lui Yeats. Mai mult,
Orwell asocia pasiunea pentru ocultism a lui W.B. Yeats
cu predispoziţia pentru secretomanie a nazismului, care,
din această perspectivă, nu a fost o simplă mişcare politică,
ci un adevărat cult accesibil numai iniţiaţilor, elitei.
Deşi, într-adevăr, Yeats a manifestat o oarecare simpatie
în anii de după Primul Război Mondial pentru mişcările
fasciste alate, pe atunci, în plină ascensiune, acuzaţiile lui
Orwell sunt deplasate, ba chiar tendenţioase. Astfel, pasiunea lui Yeats pentru ocultism nu are nimic de-a face cu
simpatia sa pentru extrema dreaptă europeană, bazată strict
pe motive politice. W.B. Yeats a fost un naţionalist, un
luptător pentru libertatea prea iubitei sale Irlande. Opera
poetică, prozele scriitorului irlandez sunt relecţii idele ale
acestei iubiri. În toate scrierile sale, însă, nu răzbate nimic
din nebunia rasistă, din demagogia criminală a nazismului.
Orwell postula pe nedrept, în eseul din 1946, ideea că
ocultismul se situează pe baricade total opuse progresului
şi democraţiei, şi că, în consecinţă, oricine ar avea vreo
preferinţă pentru ocultism, aşa cum a fost Yeats, ar i un
duşman neîmpăcat al raţiunii şi al progresului social şi
politic. Într-un mod relex, aş spune, ideea a fost preluată,
de exemplu, şi de eodor Adorno, în eseul eses against
Occultism, scris în 1947 şi inclus în volumul Minima
Moralia (1950), dar şi de Umberto Eco, în ale cărui texte,
ie ele de icţiune sau nu, ocultismul apare ca o anexă a
mişcărilor fasciste.
W.B. Yeats a fost, de-a lungul vieţii sale, membru a cel
puţin două organizaţii oculte: Societatea Teosoică şi
Golden Dawn. Cele două grupări oculte nu s-au situat
defel în răspăr cu modernitatea, dimpotrivă. Iată un singur
exemplu. Ele nu numai că acceptau femei printre membri,
ci, mai mult, acestea aveau acces la funcţii de conducere –
asta dacă nu erau chiar ele însele fondatoare ale unor astfel
de societăţi, cum a fost cazul Helenei Blavatsky.
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În ine, reîntorcându-ne la Yeats, trebuie spus că opera
poetică a acestuia a fost unul dintre pionii modernităţii
literare de început de secol XX, înrudindu-se, într-o mare
măsură, cu poezia lui Ezra Pound sau T.S. Eliot. În scurta
prezentare a lui W.B. Yeats din Panorama poeziei universale
contemporane (Editura Albatros, 1972), A.E. Baconski
scria următoarele: „Poezia lui asociază două tendinţe polare ce nu se conciliază decât la marii poeţi: cultul tradiţiei
celei mai vechi şi preocuparea pentru cele mai noi cuceriri
ale expresiei formale, pentru toate valorile enigmatice ale
cuvintelor şi ale raporturilor lor semantice, muzicale, cromatice. Poetul e urmărit de miturile primitive ale Irlandei,
de vechile creaţii ale folclorului celtic, rămase în memoria
ţăranilor de pe coasta vestică a insulei şi îşi alcătuieşte o
mitologie proprie, extrem de singulară, bântuită de iguri
legendare, magi, războinici cu puteri supranaturale, visători inspiraţi, înţelepţi telurici.”
Caracteristicile enumerate de A.E. Baconski sunt valabile şi în cazul prozei lui Yeats, aşa cum o dovedeşte din plin
şi volumul Rosa Alchemica şi alte scrieri, apărut în 2016,
la Humanitas Fiction, în excelenta traducere a lui Mircea
Ivănescu, traducere la care a contribuit, prin completarea
unor fragmente lipsă, şi poetul Radu Vancu. Personajele
povestirilor din Rosa Alchemica se mişcă într-o lume în care
vechile zeităţi celtice, uitate, îşi cer drepturile, asuprite iind
de creştinism, în care iniţierile cu iz ezoteric prind în mreaja
lor, ca într-un cerc de foc, dorinţele şi aspiraţiile celor aleşi.
Hanrahan cel Roşu, protagonistul ciclului de povestiri
care-i poartă numele, este un om simplu, un profesoraş de
la ţară, îndrăgostit de Mary Levelle. Într-o seară de Samhain
– Anul Nou celtic, sărbătorit la a opta lună plină după echinoxul de primăvară –, este chemat de iubita sa. Înainte de
a porni la drum, însă, Hanrahan este atras într-o adunare
de bărbaţi, unde un străin, un scamator, îi provoacă pe cei
prezenţi la un joc de cărţi. La un moment dat, dintre cărţile
străinului, ţâşneşte un iepure, iar după el, o haită de câini.
Astfel, începe o vânătoare la care doar Hanrahan a consimţit să participe, uitând de scopul său, acela de a ajunge
în acea seară la iubita lui. Tot gonind prin noapte, Hanrahan cel Roşu, cum era poreclit, găseşte o poartă – mai
exact, un portal spre o altă lume, căci graniţele dintre lumi,
în noaptea de Samhain, dispar. Dincolo de poartă, este întâmpinat de un bătrân, care-l conduce spre o casă unde se
ală cinci femei: o tânără de o frumuseţe răpitoare, Echtge,
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„fecioara cu mâini de argint”, şi patru bătrâne. Prima dintre bătrâne ţine în braţe un vas (Plăcerea), cea de-a doua,
o piatră mare (Puterea), cea de-a treia, o lance lungă din
lemn ascuţit la capăt (Curajul), iar cea de-a patra, o sabie
(Atotcunoaşterea). Când i se prezintă cele patru obiecte,
Hanrahan nu scoate niciun cuvânt, ceea ce, pare-se, a însemnat, pentru profesoraş, ratarea iniţierii propuse de
acele iinţe stranii. Hanrahan se trezeşte, ca dintr-un somn
adânc, în lumea pe care o părăsise în noaptea de Samhain.
Însă Hanrahan nu mai era ca înainte, se schimbase. Iar întreaga întâmplare, deşi a părut că a durat doar o singură
noapte, îi răpise de fapt un an din viaţă.
Hanrahan cel Roşu a devenit un rătăcitor, un poet, un
veşnic îndrăgostit, în a cărui capcană fetele şi femeile picau
fără prea multe împotriviri. Era privit ca un om sfânt, „atins
de zâne”. Inspira teamă şi respect. Nu a putut să o salveze
pe Regina Echtge din somnul în care era cufundată, nu a
reuşit, de asemenea, să ajungă la iubita sa, Mary Levelle,
însă reuşea să farmece, prin cântecele şi poemele sale, orice
femeie.
Simbolistica întâmplării prin care a trecut Hanrahan
este puternic ancorată în mitologia irlandeză, atât de familiară lui Yeats. Hanrahan nu a reuşit să descifreze în acea
noapte de Samhain semniicaţia celor patru obiecte, a celor
patru comori irlandeze – Cazanul lui Dagda, Piatra Destinului, Lancea lui Lug şi Sabia zeului Nuada –, astfel că
Echtge, iica lui Nuada, rege peste Tuatha de Danann, nu
va i salvată. Iată, pe scurt, prezentarea celor câţiva zei implicaţi în povestea lui Hanrahan: Dagda – tatăl zeilor din
mitologia celtică, războinic şi magician puternic, înfăţişat
mai mereu cu un cazan magic şi cu un baston cu care îşi
ucidea duşmanii, dar cu care îi şi învia pe cei morţi; Lug
– cel mai puternic zeu celtic, a cărui suliţă arunca fulgere
şi bubuia ca tunetul; Nuada (numit şi Nuada al Mâinii de
Argint, căci şi-a înlocuit o mână pierdută în bătălie cu una
de argint) – cel mai înţelept şi viteaz conducător al poporului de zei Tuatha De Dannan, ultima generaţie de zei
care a condus Irlanda înaintea venirii lui Milesius, strămoşul irlandezilor de astăzi. Sub chipul lui Echtge, iica
lui Nuada, se poate uşor ghici chipul Irlandei, al adevăratei
Irlande, care aşteaptă să ie trezită din somn.
Ca şi Fernando Pessoa, Yeats practică, la rându-i, jocul
heteronimilor, al măştilor. Se poate spune că Hanrahan
cel Roşu este un dublu al lui Yeats, şi că astfel eşecurile
acestuia sunt, în fond, ale autorului însuşi. Eşecul în dragoste, eşecul ca om de acţiune sunt, sub masca heteronimului Hanrahan, asumate de Yeats şi, în acelaşi timp,
transformate în victorii.
Hanrahan, deşi nu a reuşit să treacă proba iniţiatică din
noaptea de Samhain, a devenit un înţelept, un iluminat. În
momentul morţii, va pune întrebarea potrivită („– Vasul,
piatra, sabia şi lancea. Ce înseamnă acestea?”) şi va i primit
în neamul celor nemuritori.
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Pe de altă parte, W.B. Yeats a devenit, încă din timpul
vieţii, poetul reprezentativ al Irlandei. De asemenea, după
dezamăgirea amoroasă provocată de Maude Gonne (acea
Mary Levelle, pe care Hanrahan nu o poate avea), femeia
care i-a refuzat cererea de a-i i soţie, Yeats îşi va găsi adevărata
tovarăşă de viaţă în persoana lui Georgie Hyde-Lees.
Hanrahan este, ce-i drept, un personaj aparte, bine conturat, dar nu este singurul din proza lui Yeats care atrage
atenţia. Mai sunt câteva, prezente şi ele în povestirile reunite în volumul Rosa Alchemica. Mă refer la Michael Roberts
şi la Aherne, protagoniştii tripticului mistic Rosa Alchemica,
Tablele legilor şi Adoraţia magilor. Cele trei proze, cu iz iniţiatic, ilustrează din plin experienţa în domeniul ocultismului a lui Yeats.
Într-o seară, Michael Roberts apare intempestiv la uşa
naratorului, pentru a-i face o propunere, pe care i-o mai
făcuse cu ani în urmă, aceea de a se alătura Ordinului Rosa
Alchemica. În cele din urmă, naratorul acceptă şi participă
la un ritual al acestui Ordin, un ritual funambulesc, în
care muzica şi dansul, rupte parcă dintr-o altă lume, îi
transpun pe participanţi într-o stare de extaz mistic, de
reverie. Se produce, pentru un moment, o contopire a lumilor, realul este invadat de ireal. Vechii zei, ie ei greci,
egipteni sau celtici, intră, la rândul lor, în dans, căci, după
cum ală naratorul de la Michael Roberts, „stăpânirea lor nu
a încetat niciodată, ci şi-a pierdut doar puţin din putere”.
Naratorul, însă, speriat de experienţa trăită în Templul
Ordinului, se adânceşte şi mai avid în studiul preceptelor
religiei creştine, dar, din nou, liniştea sa este bulversată de
o altă apariţie, cea a lui Aherne. El este cel care îl iniţiază
pe narator în învăţăturile eretice, în care ordinea lumii
obişnuite este răsturnată, în locul Binelui iind preferat
Răul, căci „omul nu poate ajunge la inima Dumnezeirii
decât dacă decade de la ea”. Trebuie spus că, în prozele
misticului Yeats, se dă o adevărată luptă între ordinea spirituală şi cea naturală, între creştinism şi vechile credinţe
păgâne, iar această luptă afectează, într-un fel sau altul, personajele sale, care străbat, cu sau fără voie, diverse trepte
iniţiatice, pătrund în lumi ale căror legi le bulversează.
Rosa Alchemica şi alte scrieri este o apariţie importantă
în peisajul cultural românesc, unde, din câte cunosc, prozele
lui W.B. Yeats nu au mai apărut sub formă de volum. Dacă
poetul W.B. Yeats nu este un necunoscut pentru cititorul
român, iată că, prin volumul de la Humanitas Fiction, prozatorul Yeats devine şi el accesibil publicului românesc.
Nu e puţin lucru, mai ales că este vorba despre traducerea
lui Mircea Ivănescu.
*W.B. Yeats, Rosa Alchemica şi alte scrieri, traducere din
limba engleză de Mircea Ivănescu, Editura Humanitas
Fiction, Bucureşti, 2016.
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Anchetă realizată de BOGDAN COȘA

SCRIITORUL ROMÂN
BURSA DE CREAȚIE ȘI
Augustin CUPȘA
Singura bursă pe care mi-o doresc e acasă
Am avut oarecare rezerve față de bursele literare, mi-era
că o să iau una și exact atunci o să mă blochez, n-o să
reușesc să scriu, dar s-a întâmplat să mă trezesc cu o astfel
de propunere la începutul lui 2013, și invitația a picat
numai bine. Mă cam săturasem de serviciul pe care îl
aveam, voiam să fac altceva sau, pur și simplu, să mă rup,
o vreme, de București. Manuscrisul pentru Marile bucurii
și marile tristeți era aproape gata, mi-am zis că e momentul
perfect să mă duc undeva, să-mi dau și mie timp, să mă
apuc de corecturi și, eventual, să mai scriu câteva proze
scurte care ar i putut să intre în volum. Socoteala de-acasă
nu s-a potrivit cu aia din târg, perioada mea de rezidență
s-a amânat, așa că, în Austria am început un nou proiect.
Când am ajuns acolo, vremea era foarte prietenoasă, un
sfârșit lung de vară, iar casa rezidenților avea un aer viu,
nu se simțea faptul că eram cam izolați, în vârful unui deal,
departe de oraș. Bursele erau mai mult pentru artiști plastici/ vizuali și mai puțin pentru scriitori. Cât am stat acolo,
am întâlnit o actriță-autoare de teatru din Croația, cu soțul
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ei, chitarist, și băiețelul lor de 3-4 ani, o fotografă din
Skopje, un prozator din Belgrad și două regizoare din
Berlin. Tot timpul se auzea câte ceva în casă, muzică de
vizavi, lucrurile pe care le răsturna copilul alergând prin
apartamentul de la parter, certuri sau râsete, și-mi plăcea
chestia asta. Zgomotele casnice nu mă bruiază, din contră,
mă ajută la scris, un tacâm, un capac care zdrăngăne în
bucătărie, un radio, frânturi dintr-o discuție la telefon sau
o voce fredonând, de fapt, prezența cuiva, de preferat, drag,
dar care își vede de-ale lui și nu mă bagă în seamă și câte
o jumătate de zi. Poate nevoia asta mi-a rămas de-acasă,
unde iecare era cu treaba lui, nu ne călcam pe picioare,
iar eu scriam (aproape) tot ce îmi trecea prin cap. Și dacă
nu scriam, mă duceam la bere și nu mi se părea că pierd
vremea.
De asta cred că poți să scrii oriunde și oricând, doar
timp să ai, îngăduința celorlalți, un plan bun, răbdare, și
să ii ferit de griji. Dar de griji nu te poate scuti nimeni,
dacă nu ai, poți să ți le fabrici singur. Și tot de asta, singura
bursă pe care mi-o doresc e acasă. Dar la altă vârstă, mai
dinapoi. Să-mi spună mie cineva că nu era mișto să te auzi
chemat la masă.
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FAȚĂ CU
REZIDENȚA ARTISTICĂ
Lavinia BRANIȘTE
Grupul nominal este boss-ul meu
Am o bursă la Institutul Goethe pentru învățarea limbii
germane. Este o subvenție pe care o acordă artiștilor și
constă într-o reducere substanțială a prețului cursului, pe
care altfel nu mi-aș i permis să-l fac. Anunțul mi-a apărut
într-o zi în newsfeed pe Facebook, distribuit de pagina Institutului, dar îngerul literar a avut grijă să mă atenționeze
și în mesaj privat, căci știa că mă interesează limba germană, mai făcusem cursuri înainte prin alte centre de
limbi străine și mă chinuisem o vreme și singură.
Înainte să încep cursurile mai intrasem în Institut o singură dată, în bibliotecă, la un eveniment literar. Mi-a plăcut
că era curat și ordonat și în rafturi erau cărți noi și colorate.
Pentru selecție am trimis un mini-dosar cu informații
despre mine, cine sunt, ce artă practic, ce-am produs, din
astea. Și a trebuit să explic într-o scrisoare de ce îmi trebuie
bursa și de ce vreau germană. O vreau pentru literatură, așa
am zis, ceea ce este adevărat. Vreau să citesc în germană.
Sunt deja la al treilea modul la Institut și merge nesperat
de bine. Frazele încep să se lege și să aibă sens, grupurile
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nominale încep să vină automat, fără să mai chestionez
genul regentului. Grupul nominal este boss-ul meu, cu el
trebuie să mă bat și să-l înving la inalul nivelului.
Sunt într-o fază în care scriu în permanență compuneri
despre mine, cu un vocabular pe care îl extrag cu greu din
cap sau din dicționare. Dar când ai mijloace reduse ești
silit să spui la obiect exact ce vrei, iar ăsta e un exercițiu
de concizie bine-venit în viața mea acum.
Bogdan-Alexandru STĂNESCU
După două săptămâni
am început să vorbesc oleacă singur prin casă
Nu mi-am permis până la 37 de ani să plec cu vreo rezidență. Abia acum, când mi-am reorientat nițel stahanovismul și spre propriul meu scris, am început să caut așa ceva
și am avut și niște noroc. Am aplicat la mișto, îndemnat
de o prietenă și de nevastă-mea (căreia îi luceau ochii de
veselie în fața perspectivei de a scăpa o lună de mine), și
când uitasem de chestiune am primit un mail cum că am
fost acceptat în programul de writer-in-residence de la
Priștina, în Kosovo. „Priștina has no river” se numește,
pentru că nu e nici o Dâmboviță, nici un Bahlui, nici un
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Someș sau orice altă apă curgătoare pe acolo. Mi-am luat
o lună de concediu fără plată, adică luna iunie, imediat
după Bookfest, mi-am adunat cam 20 de cărți în valiză,
un cartuș de țigări și m-am mutat în Kosovo. Țigările
s-au dovedit o cheltuială aiurea, pentru că un pachet în
Priștina se zbate undeva înspre un euro. O cafea la bar tot
așa. Am primit un apartament de două camere într-un
bloc turn nou-nouț, undeva într-o zonă frisonant numită
Mormântul Președintelui Rugova. Pentru că sub balconul
meu se deschidea viziunea unui parc înverzit în mijlocul
căruia tronează un mormânt, înconjurat de alte zece morminte mai puțin fastuos sculptate. În parc se intră printr-o
spărtură în gard, dar seara nu e recomandat, că te halesc câinii.
La parterul blocului am o frizerie (tuns + barbă, 1 euro),
o shaormerie și un supermarket cu de toate. Fructele și legumele au gust. Încă sunt probleme economice din cauza
(ne)recunoașterii internaționale, așa că-s nevoiți să cultive
la greu. Mi-am făcut un program spartan: mă trezesc de
dimineață, beau două cafele tari, fumez 4-5 țigări și scriu
neîntrerupt o oră. Apoi citesc până la prânz, pe care mi-l
gătesc acasă. După, văd ilme, pentru că merge rezonabil
netul. După-amiaza încep meciurile de la Euro, așa că
încerc să prind câte unul pe live streaming. Seara ies până
în centru, care e cam ca promenada din Pașcani sau Fălticeni, dau o tură, mă uit la ochelarii de soare de un euro,
poate mai beau o cafea cu prietenii mei kosovari și mă întorc
acasă înainte să se trezească fantoma președintelui Rugova.
Citesc și văd ilme până pe la 3-4 dimineața. Mi-e frică să
dorm singur în casa aia, mai ales că în toate cele 20 de
etaje ale blocului nu-s date-n folosință mai mult de zece
apartamente. Pe etajul meu sunt singur. Beau ceaiuri negre
și verzi, fac lotări, citesc despre cancer, bag anamneză la
greu și mă bucur când se crapă de ziuă, pentru că vin muncitorii de la blocul lipit de la meu și încep să dea la lex.
Ne zâmbim, ne salutăm, e OK. Am învățat orele la care
cântă muezinul cartierului, am nimerit în plin Ramadan,
așa că din când în când trec și toboșarii. Singurele aventuri
sunt expedițiile la cumpărături și planurile de masă. Am
primit 800 de euro pentru luna asta, de care trag cu îndârjire, încerc să mă întorc cu bani acasă, ca să nu doară prea
tare lipsa salariului pe o lună. Vorbesc cu nevastă-mea și cu
cei mici de două ori pe zi, pe skype. După două săptămâni
am început să vorbesc oleacă singur prin casă, dar nu-i
nimic, că sunt simpatic. Am descoperit plăcerea de a spăla
rufe. Mă tund săptămânal. Am scris 350.000 de semne.
Ana-Maria SANDU
Prea multă singurătate și intimitate
Prima mea rezidență a fost una Pro Helvetia, la Tescani.
Scriam Omoară-mă și, timp de o lună, am experimentat
viața la țară. Conacul Rosetti e un loc retras, cu o livadă
fabuloasă, iar culorile de toamnă mă făceau să mă uit ore
întregi pe fereastră. Singura grijă era să scriu. Dar nu cred
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că am scris mai mult decît acasă. Și asta pentru că mereu
am nevoie de un timp să mă acomodez cu un loc nou. Și
pînă ajung să dorm ca lumea, ceea ce se întîmplă de abia
după ce am îmblînzit spațiul nou, durează.
Am împărțit cabana cu Alexandru Vakulovski, cu care
nu mă cunoșteam. A trebuit să ne adaptăm unui alt ritm
și unui nou stil de viață. Viața curgea lin, iar scrisul mergea
și el. Adunam nuci verzi, îi hrăneam pe cei patru cîini, îi
recunoșteam pe cei care lucrau în tura de noapte după cîtă
căldură ne dădeau, ne uitam la meciuri și la comentariile
de după (prima dată în viața mea!), prindeam șoareci de
cîmp, pe cel care se uita la mine cu niște ochi curioși, cînd
m-am trezit într-o dimineață, n-o să-l uit niciodată, cînd
ni se apleca de atîta liniște făceam o excursie la birtul din sat.
Cea de-a două experiență a fost la Berlin, în vara lui
2010. Eram spre inal cu Omoară-mă. Am obținut o bursă
de creație acordată de ICR. Mi-am făcut bagajul și m-am
prezentat la ICR-ul nemțesc, care se ală în Grunewald,
într-un cartier rezidențial al orașului. În prima seară cînd
am aterizat de la București în cartierul ițos m-am cam
panicat. Prea multă singurătate și intimitate. Liniște, pace,
grădini impresionante și nici un om viu pe stradă pe care
să-l întreb unde găsesc un magazin în zonă, de unde să-mi
cumpăr o sticlă de apă și mîncare pentru dimineață. Nu-mi
plăcea camera mea, așa că am hălăduit prin oraș. Am descoperit un Berlin cu o mie de straturi, de care mi se face
în continuare dor. Și care s-a strecurat în Aleargă.
Ar i trebuit să merg cu o bursă și la Viena, dar cînd mi
s-a spus că ar urma să împart un apartament cu mai mulți
scriitori, am refuzat politicos.
Dan COMAN
Tirana Jurnal (fragmente)
***
Există locuri care îţi pot schimba radical viaţa, m-am
gîndit, în vreme ce avionul cobora tot mai mult, făcînd viraje
bruşte, lăsîndu-se cînd într-o parte, cînd într-alta, cît să pot
zări prin micul hublou cerul curat, aseptic apoi oraşul prăfuit şi uscat, ieşind ici şi colo de sub lumina strîmtă, ca o cămaşă veche şi îngălbenită luturînd în gol la capătul munţilor.
Hemingway Bar. Să treci neapărat pe acolo, mi-au spus,
chiar înainte ca taxiul care mă aducea de la aeroport să facă
dreapta şi să oprească pe Rruga Derhemi, în faţa blocului.
Etajul doi, uşa din mijloc, au zis întinzîndu-mi cheile, în
apartament ai tot ce-ţi trebuie. Apoi m-au lăsat singur, exact
lucrul pentru care venisem aici şi de care aveam cea mai mare
nevoie.
Mi-am aruncat bagajele în hol şi am coborît în fugă
scările. De la primul magazin mi-am făcut provizii suiciente pentru cel puţin o săptămînă. Am urcat cu liftul, am
închis uşa în urma mea, am fumat o ţigară pe balconul
imens de unde se vedeau foarte clar munţii. Cînd a lătrat
cîinele, am ridicat capul şi am văzut că e seară.
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***
Cafea. Mă trezesc în iecare dimineaţă brusc, speriat, pe
jumătate afară din pat, înfăşurat în pînză şi transpiraţie,
căutînd cu gesturi precipitate capătul cerşafului, trăgînd
de el din toate părţile, înjurînd. Cînd reuşesc să scap,
dintr-un singur pas sînt la chiuvetă. Umplu ibricul cu apă
şi-l pun pe aragaz. Îmi şterg transpiraţia de pe frunte, îmi
aprind o ţigară, mă trîntesc pe canapea. Închid ochii şi aştept.
Şapte şi-un pic, la Tirana căldura e deja insuportabilă. Ies
pe balcon, sting ţigara, mă întorc la aragaz. Apa n-a iert
încă. Mai aprind o ţigară, mă trîntesc iar pe canapea. Cînd
apa clocotește, pun șase lingurițe de Jacobs şi-mi aprind
ţigara stinsă la jumătate.
Oboseala ţine doar pînă la primele guri de cafea.
Apoi începe graba, ca întotdeauna cînd rămîn singur.
Nerăbdarea, neliniştea, gesturile grăbite cu care, iată, aranjez pentru a suta oară caietul pe măsuţa de lîngă canapea,
sorbind cîteva guri de cafea, trecînd apoi la birou, cu ceaşca
după mine, rămînînd aşa minute în şir, căutînd un punct
de la care aş putea începe. În cele din urmă ies pe balcon
şi fumez, privind munţii. Transpirat, mereu transpirat de
la căldură şi nesomn, buimac, revenind de pe canapea la
birou şi de la birou la măsuţa din dormitor şi iar pe canapea pînă se face noapte şi noaptea nu pot să dorm. Mă bag
în pat după 10, imediat ce se lasă întunericul. Pe la 11
încep să mă învîrt cu plapuma subţire cînd deasupra mea,
cînd sub mine, de parcă m-aş hîrjoni cu un cîine şi tot la
cîteva minute las cîinele singur în mijlocul patului şi mă
duc pe balcon şi fumez şi cînd ajung în dormitor începe
iar lupta, şi e miezul nopţii şi e trecut cu mult de miezul
nopţii şi eu dau cu picioarele-n plapumă, o trag grijuliu
lîngă mine, mă bag sub ea cît mai adînc, o arunc nervos
la picioarele patului – pînă spre dimineaţă cînd încep să
se audă vocile iuţi şi mereu nervoase ale albanezilor.
***
Hemingway Bar. Fac dreapta, pe Hoxha Tahsim, cobor
pînă la piaţa de legume, trec strada şi merg pe Bardhyl,
aprinzîndu-mi o ţigară în dreptul terasei Sophie, terminînd-o chiar înainte de a ajunge prin faţa Operei. Traversez parcul, cu tricoul scăldat în transpiraţie, uitîndu-mă
nedumerit la ceilalţi, impecabili în cămăşile lor de vară,
bluze subţiri sau tricouri colorate fără nici o urmă de
umezeală, de parcă numai în dreptul meu clocotea căldura
ameţitoare, greutatea aceea aspră care cădea de foarte
aproape, cumva din lateral, atîrnîndu-mi de-o parte şi de
alta a gîtului ca un sac de cartoi. Cu sacul ăsta de cartoi
în spate am umblat seri în şir, făceam stînga spre Mihal
Duri, mă așezam la mica terasă de la Hemingway și beam
bere după bere, cu Arian și Elijan și Suadela și frații Leka,
discutînd și rîzînd și folosind în exces tutunul și literatura.
Mă întorceam noaptea pe Derhemi, ieșeam pe balcon și
fumam. Așteptam să treacă zilele. N-avea să se schimbe
nimic.
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Andrei DÓSA
În anii fără bursă
România ar trebui să ie plină de burse, ca Germania.
Sau măcar Ungaria. Am scris mai demult un articol despre
premiile şi bursele literare din Ungaria. Stau mult mai bine
decât noi. Deschizi o carte de poezie random a unui poet
random de acolo şi o să vezi că omul ăla a beneiciat de
bursa nu ştiu cărei fundaţii. La noi a existat una, dar nu a
avut continuitate, nu ştiu de ce. Mă refer la bursa Observator Cultural. În anul în care am beneiciat de ea, am citit
foarte multe cărţi, aproape dublu faţă de cât citesc în mod
normal, în anii fără bursă. Implicit, o astfel de oportunitate intensiică energia creatoare. În anul bursei, nu a mai
trebuit să muncesc opt ore pe zi. Aproape că nu am mai
muncit deloc în afara câmpului artistic.
Am fost şi-n rezidenţe de traducător de câteva ori, în
Ungaria. Aş putea să repet ce am spus mai sus. Să vorbesc
despre lipsurile sistemului cultural din România. Dar prefer să spun cât de beneică poate i existenţa unei case a
traducătorilor, care să le pună la dispoziţie celor care vor
să traducă o carte scrisă în limba ţării respective materiale
ajutătoare, dicţionare, o bibliotecă extinsă, actualizată în
mod constant, plus o anumită sumă de bani ca să faci asta.
Mi-am format o strategie. Încercam să traduc cât mai mult
din cartea pe care o aveam de tradus înainte să ajung acolo.
Iar acolo făceam doar munca de şlefuire. În rest citeam,
iar seara mă plimbam singur cu bicicleta, gustam vinurile
podgoriilor din împrejurimi împreună cu ceilalţi rezidenţi
sau mergeam să înot în lacul Balaton, marea ungurilor. Ca
să nu mai spun că această strategie îmi oferea şi posibilitatea de a scrie. Dacă n-ar i o limbă atât de obscură, de
grea şi de alien, v-aş recomanda să învăţaţi limba maghiară
doar ca să puteţi savura minunăţie de rezidenţă.
Andra ROTARU
În primii 10, dar pe o listă de așteptare și atât
Fiecare rezidență are speciicul ei, în funcție de spațiul
în care urmează să se desfășoare, de tipul de activitate corelată cu proiectul, ori în funcție de comunitatea locală pe
care o poți implica în acel proiect literar sau multidisciplinar. La mine lucrurile se întâmplă cam așa: un amestec
de premoniție și de pragmatism, de inconștiență și nevoie
de dezrădăcinare; uitându-mă în urmă la proiectele scrise,
toate s-au concretizat în urma rezidențelor. Dacă în 2010
am ajuns la Tescani, în rezidențele ArtistNe(s)t – Rețeaua
Centrelor de Rezidență pentru Artiști, unde am și scris o
mare parte din volumul Lemur, acest început de carte a
fost urmat de ceva iresc. Îmi dădusem seama că propriul
corp nu mă ajută în crearea personajului central. Intuiam
că este un personaj hibrid, diform, ale cărui mâini sunt ca
picioarele, a cărui voce trece și împrumută de la animalelegazdă diferite caracteristici, iar gesturile devin autofage.
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M-am îndreptat către dans și primele notații coregraice
ale lui Raoul Feuillet de secol 17 ca să înțeleg mai bine ce
vreau de la personajul acesta. Apoi am aplicat la o rezidență în Portland (OR) și New York (NY). După ce treci
prin diverse selecții și ajungi, de exemplu, semiinalist,
urmează un interviu pe Skype, unde poți să pici cu brio.
M-am pregătit vreo lună și jumătate pentru cele 30 de
minute de interviu, iar într-un inal gazda a fost Portland
Institute for Contemporary Art, un mic rai al spectacolelor
de dans, al coregrailor și workshopurilor. Apoi, timp de
cinci săptămâni am avut libertate completă să îmi realizez
proiectul. Am vizionat casete cu diverși artiști locali, am
ales persoana care se potrivea cel mai bine cu personajul pe
care îmi doream să-l creez, am experimentat, am văzut proiecții pe perdele, am fost la spectacole private sau în săli
amenajate, am ilmat, am înregistrat audio, am dansat, am
vorbit cât de mult s-a putut despre cum vreau să ie personajul și am folosit în toată această documentare până și
șinele de tramvaie.
Cumva, în alt spațiu, aproape totul devine poetic sau
are un alt tip de impact. Portland a fost pentru mine spațiul în care s-a ilmat Shining; singurul loc în care nu simți
nici un miros; e triunghiul Bermudelor perspectivelor, căci
toate străzile sunt cu North sau South; e tax free, așa că
vin multe comunități artistice aici; pisicile stau doar pe
capetele oamenilor care cântă etc.
Din păcate, odată ce ai prins gustul rezidențelor și proiectelor, nu prea mai e cale de întoarcere. Găsești alt tip
de literatură sau de artă, găsești oameni care s-ar da peste
cap pentru o idee în care cred, înțelegi ce e voluntariatul sau
generozitatea, cum e la o ședință unde oamenii se ceartă cu
zâmbetul pe buze și într-un mod constructiv etc. Posibilitățile devin nelimitate, iind imposibil să nu te lași purtat
de toată efervescența la care asiști sau pe care o poți crea.
Ideea de rezidență devine ceva intern, ca un ceas biologic.
Ce le caracterizează: diversitatea sau diferența. Astfel,
pot spune că Skopje e cel mai neatractiv oraș, dar cu oameni
și scriitori (în tranzit) minunați; Arezzo (Toscana) e plin
de case medievale și podgorii și turniruri; în Iowa (International Writing Program, Iowa University) e tinerețe, sunt
biblioteci cât un sat mediu, e distracție; în Chicago (Ragdale
Residency) ajungi să vrei să locuiești etc.
Dar de multe ori trebuie să te obișnuiești cu gândul că
din peste 1000 de candidați din toată lumea ai ajuns în
primii 10, dar pe o listă de așteptare și atât; sau că ai ajuns
semiinalist, iind ales un singur proiect, dar nu al tău; sau
că, totuși, România nu are nici o „infrastructură” pentru
scriitori, ceea ce înseamnă că totul e lipsit de continuitate.
Iar uneori e trist că „prin oxigenare precară, obții o castă
inferioară.” (Aldous Huxley)
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Vasile ERNU
Pînă şi comuniştii erau mai atenţi cu scriitorii
Am avut cîteva burse de creaţie sau rezidenţe, cum le
zice. La ele de obicei „se aplică”. Există un mecanism clasic
prin care depui un dosar, e un concurs şi ţi se oferă or ba
acea bursă. Cum judecă cei ce decid e altă poveste pentru
că ştiu şi ce înseamnă asta. Am fost şi într-un astfel de
juriu. Sînt nişte criterii şi multă subiectivitate care se tranşează prin negocierea dintre reprezentanţii juriului. În deinitiv e o loterie dar care cumva dă mai multe şanse unora,
cred eu, mai talentaţi, care ştiu să şi „aplice”, anumitor subiecte etc. E un cumul de factori. Din păcate în România
nu prea sînt astfel de burse. Cîndva au fost cele de la Tescani
oferite de ProHelveţia. Acum le avem pe cele oferite de
FILIT Iaşi.
Eu am avut astfel de burse şi „afară” şi „acasă”. Prima
bursă pe care am avut-o a fost cea de la Tescani, prin 2008.
Acolo am reuşit să termin al doilea meu volum, Ultimii
eretici ai Imperiului. M-a ajutat mult. Am avut tot ce mi-a
trebuit. O cămăruţă retrasă, acces la o cantină şi multă
linişte.
Următoarea bursă am avut-o la Sarajevo – prin reţeaua
Traduki. Aici a fost ceva mai deosebit pentru că locul şi
oraşul sunt din altă lume. E un oraş tipic balcanic. Fascinant, atrăgător, amestecat şi în care m-am simţit ca acasă.
Iarăşi am avut un mic apartament, nişte bani de cheltuială
şi timp necesar pentru a scrie fără bătaie de cap. Acolo am
scris ceva, dar nu am publicat. S-ar putea ca acel material
să-mi ie de folos în a treia parte a micii mele trilogii a
marginalilor, din care am publicat deja primele două volume: Sectanţii şi Bandiţii – aceasta apare în noiembrie.
Ultima bursă a fost vara asta la Iaşi şi mi-a fost acordată
de FILIT. În acest moment cred că sînt singurele burse din
ţară. ProHelveţia s-a retras de ceva vreme. Am stat la Iaşi,
în curtea Muzeului de Literatură, adică la Casa Pogor. Am
avut la fel: o cămăruţă cu accesoriile necesare pentru o
lună de pustnicie, ceva bani de cheltuială şi liniştea de
Copou. Iaşul a fost poate cea mai productivă rezidenţă
avută. O i solul, aerul sau dorinţa mea de a termina
această carte cît mai repede? Nu ştiu, dar aici m-am simţit
extraordinar de bine şi, cred eu, productiv. Cert este că
aici am scris Bandiţii, a doua parte a trilogiei.
Bursele acestea sînt gîndite exact pentru acest lucru: să
poţi să te rupi de jobul tău, de lucrurile care te ţin legat şi
să de poţi dedica trup şi sulet scrisului, cărţii la care visezi.
Şi nu e nevoie de multe lucuri pentru asta. E nevoie doar
de o cameră mai retrasă (cu pat, birou şi baie), de nişte
bani care să-ţi asigure traiul lunar şi de linişte. Cred însă
că bursa de o lună e prea mică. Dar să le avem măcar pe
acestea. De ce nu avem mai multe astfel de rezidenţe? Ce
face USR? Pînă şi comuniştii erau mai atenţi cu scriitorii.
Dar poate ştiau ei ce ştiau.
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DESPRE CELE VĂZUTE ȘI CELE NEVĂZUTE
Pentru Radu Ștefănescu e important dar, de azi înainte,
cvasi-imposibil să se mai facă nevăzut. Și asta pentru că
important e să te faci nevăzut*, volumul cu care a debutat
recent, la editura Tracus Arte, relectă preocuparea și talentul unui poet autentic, care a șlefuit îndelung cele 60+ de
poeme cu care alege să se prezinte, într-un inal, cititorilor
de poezie.
Radu Ștefănescu explorează derizoriul și insigniiantul
într-o notă colocvială și ușor ironică, mizând pe o combinație de liric și narativ care imprimă discursului său un ton
foarte actual. Evenimentul liric central al volumului pare
să ie pendularea continuă între două spații complementare, dar care nu mai pot funcționa concomitent. La etajul
superior, existența cotidiană se derulează obișnuit, cu micile ei satisfacții, neajunsuri și revolte, în orașul zgomotos,
printre oameni și blocuri, supermarketuri, taxiuri, resturi
de zăpadă murdară și multe prezențe feminine. Doar că
femeia, în poezia lui Radu Ștefănescu, provoacă frecvent
mici drame, în urma cărora poetul se trezește singur: „mergeți dracului frumos acasă/ acum vreau să-mbrățișez cu
gândul locul din stânga mea/ unde n-a mai venit nimeni”
(am obosit e târziu). Singurătatea devine uneori prilej pentru tânguiri ușor patetice, ca aici: „cu dreapta-mi mângâi/
femeia/ cu stânga mă masturbez prelungind ideea/ că suntem doi/ și eu mă simt iremediabil singur.” (ideea), ori
pentru constatări amare, care adâncesc impresia de criză a
comunicării: „în iecare/ seară/ când tu cobori/ ea urcă/ pe
cealaltă scară/ întotdeauna pe cealaltă scară” (ar trebui să
știi).
Pe palierul inferior, iințează o lume care conservă memoria afectivă a trecutului („...toate aceste gesturi și-au
făcut sălaș/ în memorie. aceste lucruri/ din ce în ce mai
îndepărtate/ în blânda, înșelătoarea lor dezmembrare.” –
ceaiul pe aragaz), o lume mai stabilă și mai confortabilă,
recuperabilă prin rememorări, fotograii, incursiuni în depărtata copilărie. O lume dominată de amintirea mamei,
care e și pretextul unora dintre cele mai plastice și mai memorabile versuri: „gura care nu mai spune «mamă» face o
rană-n/ pântec și moare” (prea mult soare dintr-o dată).
Alteori, imaginea mamei amintește de cea din poezia lui
Cristian Popescu: „mama poartă lentile în loc de tâmple/
și-n gene ire subțiri de iarbă,/ cu care pipăie culori.”
(mama coase). Tatăl, unchi, mătuși, iubite, locuri uitate,
toate se desprind din cadrele memoriei: „un bărbat blând
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și frumos din copilăria mea îndepărtată/ mă pocnește cu
rigla/ probabil din cauza ortograiei” (ideea); „calea ferată/
n-o ghiceai de bălării/ zăvoiul și Doamna – puțină apa
Doamnei/ digul/ acolo se-ngrămădeau pe vremuri/ unchii
și mătușile mele/ ca niște peturi.” (calea ferată); „pe balcon
era liniște și mi-am adus aminte de tine.” (linii lungi).
Existența se duce între cele două etaje, într-un spațiu
securizant, la adăpost și de propria istorie, dar și de oboseala, neliniștile și greutatea prezentului. „e dreptul meu
să nu iu văzut”, se va airma, într-un poem (oboseala asta).
Plonjarea în spațiul îngust dintre cele două paliere ale vieții
comportă, însă, riscuri, cum ar i înstrăinarea de sine și
pierderea identității, de aici și nevoia de a se reancora în
prezent, de a-și reconirma concretețea, motivat de dragostea femeii iubite: „azi am dat cu aspiratorul / am spălat
o cană/ mi-am scos ciorapii de sub fotoliu/ altfel spus am
acționat pozitiv/ m-am implicat/ am fost prezent/ mi-am
descoperit abilități/ am trăit satisfacția lucrului bine făcut.”
(azi am dat cu aspiratorul).
Conștientizarea riscului disoluției, al celui de a te face
nevăzut chiar și de tine însuți se desăvârșește într-un poem
care amintește discret de mi-am uitat casa și numele, al lui
Virgil Mazilescu. E vorba de deschid ușa acestei case: „deschid ușa acestei case/ dar nu mai sunt acolo/ deschid ușa
femeii pe care am iubit-o/ a școlii a cârciumii/ a grotei/ a
templului și-a administratorului de bloc/ și văd că nu mai
sunt acolo./ uși identice se-nchid liniștit în spatele meu/
și se-arată altele./ peste-o mie de ani se face lumină și eu/
cine știe unde umblu/ unde mai locuiesc – dar ăsta-i
jocul,/ în aceste duminici blânde important/ e să te faci
nevăzut”. Uitarea, înstrăinarea și traiul „între etaje” sunt
provocate intenţionat, căutate, chiar dacă prețul lor e
mare: „recitindu-te descoperi că ieșirea din sine prin scris/
funcționează/ dar că seamănă mai mult cu explozia puroiului/ prin coșuri – pute și doare” (matematici).
Important e să te faci nevăzut nu denotă graba de a publica, speciică uneori debutantului, ci răbdare, minuție și
lucru atent asupra textului, calităţi speciice poetului deja
format, relectate într-unul din cele mai bune volume de
poezie ale anului 2016.
*Radu Ștefănescu, important e să faci nevăzut, Editura
Tracus Arte, București, 2016.
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LUCIANA SIMA

PIESE RĂSFIRATE
PE O PLACĂ ELECTRICĂ
Piese răsirate pe o placă electrică*, volum câștigător
al premiului de debut în poezie Alexandru Mușina, ediția
a II-a, își scoate autoarea dintr-o anonimitate asumată,
anume căutată. Prezență discretă, modestă, timidă, Anca
Dumitru, absolventă a masterului de scriere creatoare din
cadrul Facultății de Litere din Brașov, scrie însă o poezie
puternică, intensă, care rămâne cu cititorul timp îndelungat după încheierea lecturii.
Cele trei părți ale volumului – Pentru cealaltă jumătate
nu avem suiciente lunete, Confort sporit, F 451 – sunt ele
însele piese răsirate în trei planuri tematice aparent diferite,
străbătute însă de o aceeași tensiune poetică. Universul
primei secvențe, rece, ostil, septic, nu e neapărat altul decât
acela din F 451, unde amintirile din copilărie creează o
atmosferă mai puțin incomodă pentru cititor. Dacă cele
două lumi par a i diferite, acest lucru vine dintr-o transformare interioară a instanței poetice, dintr-o maturizare
forțată care duce la schimbarea modului de a percepe realitatea. De la prima parte la ultima, traseul poetic se face
dinspre un prezent generator de fobii către un trecut rememorat sub semnul absurdului, dar nu lipsit de tandrețe și
candoare.
Prima secvență a cărții, Pentru cealaltă jumătate nu avem
suiciente lunete, stă sub semnul unei umanități glaciale,
lipsită de comunicare, alienată și alienantă. Sub cupola
orașului de sticlă, oamenii, reduși la ultimele consecințe
ale biologicului, își trăiesc, iecare în singurătatea sa, surogatul lor de existență: „în orașul de sticlă/ iecare stă în incubator// nimeni nu vorbește/ sunetele s-ar prelinge/
dezorientate/ ca boabele de mercur” (În orașul de sticlă).
Vocea instanței poetice este aici aceea a unui observator
rece, anxios și ipohondru, captiv într-un laborator de microbiologie, alat sub constantul pericol al contaminării:
„mă umplu cu lichide incolore sebum/ microorganisme
incestuoase” (În orașul ăsta n-ai ce căuta), „hainele îți
pătrund prin epidermă// aerul coroziv te dilată” (Cutia de
aer). Corpul se va dezagrega în nervi, măduvă, encefal,
plasmă, trombocite, ajungând la moleculă, iar orice încercare de interacțiune umană se va solda acum cu o infecție:
„s-au apropiat cu brațele deschise/ ca un foarfece unsuros/
pe obrazul meu s-au întins particule de salivă/ mici orgii
de bacterii” (S-au apropiat). Trimiterea, în același poem,
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la „dr G medic legist”, nu e surprinzătoare, poezia Ancăi
Dumitru iind ea însăși o disecție obiectivă, impersonală
a realității imediate, o operație lipsită de orice urmă de
patetism, care-și pune cititorul într-o poziție inconfortabilă. De unde și ironia amară și subtilă a titlului celei de-a
doua părți.
Starea anxioasă din Pentru cealaltă jumătate... se continuă și în Confort sporit: „înainte să adorm veriic/ dacă dulapul e încuiat/ pe dinafară// dacă a mai sărit/ vreun pește
din acvariu// veriic dacă mâinile/ au intrat sub plapumă//
am grijă/ ca nimeni să nu mă țină/ de ele în somn/ ca algele
care (a)trag/ căluții de mare” (Am grijă). Autopsia orașului
de sticlă, făcută în mediul septic al laboratorului, lasă loc
înregistrării minuțioase a cotidianului: „blocurile sunt
de carton/ copacii minusculi de polistiren/ porumbeii pixelați/ oamenii de la ferestre/ imagini 3d sincronizate”
(Cameră cu vedere), „copilul/ aduce lori albe verzi în gară
la șapte/ frunze cu țepi trei cu doi lei/ fructe mici în pumnii albaștri” (Ar mai i vrut). Detaliul (ne)semniicativ resemantizează aici realitatea. Versurile devin mai puțin
impersonale, iar umanul își reintră, într-o oarecare măsură,
în drepturi. Lentila microscopului se schimbă, distanțarea
permite acum transformarea moleculelor într-o instanță,
în tu, în altcineva pe care cea care scrie îl privește dormind
și visând, ca în Dimineața, ori jucându-se sub un liliac,
ascuns în spatele pleoapelor închise, ca în Pe alee copacii.
Într-o serie de poeme despre stații oarecare prin care trec
oameni oarecare – dar totuși oameni – un loc aparte îl
ocupă cu resturi de hârtie poți care oferă nu neapărat o
cheie de interpretare a poemelor Ancăi Dumitru, cât o
atenționare făcută celui ce citește. Imaginea aisbergului,
care apare nu doar o dată în volum, invită la o privire mai
atentă, la o sondare a profunzimilor poeziei și realității.
Poeta e cea care vede ceea ce e dedesubtul pojghiței de gheață,
simte abisul – deși poate n-ar vrea – și îi deschide ochii
cititorului, îl scoate din zona sa de confort sporit și îi arată
că o stație oarecare nu e o stație oarecare și atât. Nu e o
inițiere, pentru că poeta e lipsită de orgoliu, e doar o discretă tragere de mânecă.
Cea de-a treia secvență, F 451, în ciuda evidentei trimiteri la cartea lui Ray Bradbury, nu are neapărat o legătură
cu romanul scriitorului american, în afara episodului
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evocat în poemul omonim: „apoi sub focul negru/ trupul
femeii din pagină/ se contorsionează printre surcele/ și
bucățile de taburet alb// până diseară mama răstoarnă/
mușuroaiele cenușii pe straturile de ceapă”. Gestul din inal
al mamei – a cărui utilitate este fertilizarea pământului –
ne poate trimite înapoi la Balonul de pânză, un poem din
Pentru cealaltă jumătate..., unde circuitul vieții în natură
urmează traseul dictat de celebrul citat al lui Lavoisier care
ne spune că în natură nimic nu se pierde, nimic nu se
câștigă, totul se transformă: „balonul de pânză are cordeline/
din vertebrele și coastele/ foștilor călători [...] podeaua
nacelei/ o plasă de fulgi roșiatici/ așchii pietriicate/ de oase
encefaluri [...] nimic nu se pierde/ nici cei aruncați peste
bord ca sacii”. Poezia Ancăi Dumitru reciclează și ea, metamorfozează viața în poezie, care la rândul ei redevine viață.
Nu putem să nu remarcăm în această a treia parte a volumului o schimbare de ton, de imaginar și de atmosferă,
F 451 iind alcătuită din frânturi de amintiri din copilărie
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care în poeme precum Scheletul landoului, Ariciul sau Nu
știa ce-i aia o fructieră sunt evocate cu o tandrețe nostalgică
și candidă care pare incompatibilă cu vocea primei părți.
Se încearcă aici o recuperare a trecutului pierdut, o reîntoarcere la un timp de dinainte de o traumă care a schimbat totul. Absurdul nu lipsește nici de această dată –
Urmuz e amintit în treacăt – iar impresia de biograism e
atenuată, Anca Dumitru iind în fapt nu o adeptă a confesiunii, ci o colecționară, „de apă”, de frunze, de amintiri.
Această ultimă secvență revaloriică întregul volum.
Deși piese răsirate, poeziile laureatei premiului Alexandru
Mușina nu pot i înțelese până la capăt decât dacă sunt
luate împreună. Debutul Ancăi este – prin construcția
atentă și forța imaginii – unul care promite.
*Anca Dumitru, Piese răsirate pe o placă electrică, Editura Tracus Arte, București, 2015.
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CONSTANTIN PETREA

BUCLA* – SUB ZODIA FOARFECILOR
Când intri în frizeria lui nea Gică trebuie să ii cu băgare
de seamă pe care dintre cele șase scaune te așezi. Important e
să nu te crezi Einstein, Gagarin, Iisus & comp. imitându-i
pe unii sau alții care „sunt și mai nebuni”. Poți i tenor,
fotbalist, soție de tenor sau fotbalist, cert e că este imposibilă o abandonare în „frizerie”, fără să accepți „un fel de
semnătură a lui, pe care o ține la vedere, tradusă într-un
graic înrămat” (Nea Gică. Prezentare generală). Așadar,
nea Gică nu-ți poate i nici frizer, nici personaj oricum.
Limbajul este ironic, parodic, generator de sensuri și,
totuși, captiv unei generații preocupate să aducă în literatură, până atunci spațiul rezervat idealului și modelului,
banalul. Un banal cu o puternică infuzie de dramatism.
Nea Gică – personaj artefact, o imagine stilizată a contrastelor. Cu numeroase calități, cu idealuri și vanități,
„tunde la șase scaune”, ziua principii masculine, noaptea
pe cele feminine. Stilizat, dar nu abstract, portretul acestui
personaj, comun și totuși unic, este succint conturat de o
serie de determinări existente din când în când în carte:
nu doarme niciodată, e un mare artist, aproape că nu i se
refuză nimic... deși are suiciente deziluzii. Cea mai profundă este cea a iubirii. Își cântă sentimentul precum chiuveta îndrăgostită a lui Cărtărescu, poate mai puțin sforăitor,
cu dulce-amarul unui fost adolescent care a pierdut atenția
fetei preferate. Oricum dragostea, după deiniția aceluiași
nea Gică, e ceva încâlcit, „viziune a sentimentului” interesant realizată în Vademecum pentru frizeri (fragment). Nea
Gică nu este dirijorul propriei existențe, mai degrabă este
tristul comentator al propriei vieți care se desfășoară inegal
Sub cupola circului. De altfel, structurile Zirkus macht frei,
Ce se vede prin ocheanul întors, La aniversară etc. dezvăluie
o lume schematică și uniformizată, în care, chiar dacă se
întâmplă lucruri dintre cele mai diverse, ele nu sunt decât
eigia uneia autentice. Aluziile conturează tot mai explicit
universul igurativ, aproape imponderabil, schițat atât în
titlurile sugestive Relatare despre productivitatea muncii, cât
și în poeme. Spre inal o serie de elemente-simbol gravitează în jurul universului concentraționar, atmosfera capătă
evident imaginea statului opresiv și claustrant. Ironia
devine dureroasă. Cornelia în cele patru ipostaze precum
și leul de la M.G.M., hubloul, Vasile Dorel și colhoznica...
sunt simboluri care vorbesc de la sine. Ca cititor, ai impresia că circul... care te face liber, fără pâine, dirijează, din
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nefericire, viața unui personaj cu un nume la fel de... banal,
previzibil și anost.
În tot acest amestec inegal de sens poemul lui T.O.
Bobe, în întregul lui, are o miză etică, profund umană.
Fiecare poem spune, telegraic și aproape obiectiv, o poveste
despre cine este, ce crede, ce vede, ce simte, ce face Nea
Gică. El, însă, nu e doar un personaj, ci o lume. O lume a
binelui răsturnat... nu neapărat rea, dar aberantă. Imaginea
răsturnată a lumii pe care o creionează devine pretext pentru
o incursiune în viața intimă a „celui mai mare frizer din
lume”. Ordinea și cronologia acestei lumi trec în plan secund.
De aceea și poemele care se succed dau impresia unei
avalanșe de informație cu aspect mai degrabă de știre, de
fapt divers, chiar de banal: „Nea Gică e cel mai rapid frizer
din lume. Deține recordul mondial de viteză la tuns plastic”.
Chiar în poemele cu aspect confesiv Discursul de recepție la
pușcărie al lui nea Gică, Nea Gică (ile de jurnal) distanțarea
este evidentă și susținută de tonul ironic. Și totuși, conturul
sau imaginea unei lumi „dinăuntru” nu poate avea coerenţă dacă modelul alat la baza lui nu este la rându-i foarte
bine deinit, acceptat şi circumscris unei ordini ireşti a lucrurilor. În profunzimea unei opere transpare, ca de la sine
înţeles, modelul bun al lumii ce ar putea însemna un
model al societăţii bune, al unei vieţi bune, sau a unei lumi
bine conduse. Pe principiul acestei simetrii vom putea
spune că experienţa banală care migrează simțitor spre una
negativă sau existenţa unei lumi negative vor i întotdeauna derivate din modelul lumii pozitive, adică lumea deviată sau deviantă nu poate i construită, articulată, imaginată
decât pe modelul unei lumi a ordinii care a rămas în limitele sale ireşti, respectându-se principiul analogiei conform căruia „orice intuiţie a unei ordini particulare este
condiţionată de reprezentarea ordinii generale a lumii”1.
Pe de altă parte un poem, cum este cel de față, rainează,
în fapt, un limbaj deja existent al generației ’80. O serie de
clișee poetice, fraze, sintagme care și-au pierdut strălucirea
inițială, vin să recompună aici o lume nicidecum apusă,
ci doar „împăiată cu păr” (Ultima dorință a lui nea Gică),
și reluată în iecare expunere, confesivă sau nu. Referentul
iecărui fragment este de iecare dată altul, chiar dacă global
se reface o lume. De aici și deruta în conturarea izionomiei întregului poemului. Nu întâmplător corespondentul
ei uman, Nea Gică, este un exponent construit la fel de
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surprinzător, din secvențe disparate, dar cu suicientă consistență narativă. Personajul rezistă ca un posibil simbol
prin faptul că evită deopotrivă arderea sau înhumarea,
preferând varianta grotescă a unei promise eternități. Poemele constitutive devin, rând pe rând, linii subțiri sau tușe
pronunțate ale unui univers-crochiu, o lume în care doar
strigătul interior putea i auzit sau avea voie să se manifeste.
Conturat dintr-o inepuizabilă forfotă de bucle verbale,
textul este, în primul rând, o expresie a banalului care poate
deveni, de ce nu, și spectacol. Parfumul pe care l-am simțit,
începând să citesc acest poem, a fost acela al universului
fără de sfârșit din Toamna patriarhului, de Gabriel Garcia
Marquez. Aceeași senzație a delirului bine dozat, a absurdului aparent, care-și capătă sensul atunci când toate
bucățile din complicatul puzzle sunt reorganizate, a limbajului care poate i disponibil numai dacă e accesat de
cheia potrivită. Dacă la Marquez textul converge spre
imaginea sinistră a dictatorului, aici imaginea unui univers
opresiv se fragmentează la nivelul existenței nesemniicative. Lumea descrisă pare un carnaval grotesc reconstituit pe coordonatele meschine, lipicioase și limitative ale
dictaturii.
Nea Gică e mai degrabă o proiecție a unei idei, decât un
personaj ca atare. Numele, derivat din cunoscutul Gheorghe,
pulverizează orice impresie de obiectivitate. Gică e un
nume subiectiv, un nume puternic individualizat, iar apelativul „nea” îl așază în categoria numelor speciice spațiului balcanic unde deseori ridicolul, absurdul, banalul fac
casă bună. Întregul demers artistic schițează, mai degrabă,
o metaforă a monotoniei înspăimântătoare din care nu se
poate evada decât apelând la forme extreme, un nea Gică
fără prea multe lucruri în comun cu clienții, care cel puțin
teoretic fac parte dintr-o lume net superioară lui, dar cu o
ainitate aișată subtil pentru Dorel. În spațiul frizeriei,
unde „se taie irele rebele de pe spate”, Dorel este pe picior
de egalitate cu tenorii și fotbaliștii. Condiția lui Dorel îți
permite, cel puțin, să răspunzi la întrebarea: „ce te faci însă
dacă ești Vasilescu Dorel și te crezi chiar Vasilescu Dorel?”.
E clar că nu ești la fel de nebun precum cei care „se cred
Eminescu... se cred Madam de Pompadour”.
Discursurile gradat expuse ale lui nea Gică, sau despre
nea Gică, devoalează o lume întoarsă pe dos unde iluzia,
regretul, monotonia, „recordul” devin tot atâtea motive
de renunțare. Inversându-se valorile, un discurs de recepție
(Discursul de recepție la pușcărie al lui nea Gică) devine
unul în care se mărturisește o ilosoie de viață. El se surprinde ca un avatar al „omului muncii” cu o existență bizară, cu iluzia împlinirii și a statutului de „cel mai mare
frizer”. Este multilateral dezvoltat, producția întrece mereu
așteptările și neașteptările clasei muncitoare, are mereu
acces la lumea de calitate, indiferent de forma ei: fotbaliști
și tenori. Iubirea, singurul slogan valabil, îl mişcă pe Nea
Gică și-l apropie de verosimil. Dar sentimentul rămâne în
sfera aceluiași iz ironic, desuet, al atmosferei care se dizolvă
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în propriile-i imagini. Știe că nu trebuie să lase urmași,
ucenici pentru un motiv care frizează dramaticul: „am ucis
ucenicii pentru că ei vor să repete ce nu se poate repeta,
adică efemerul”. Întreaga energie și vitalitate a acestui personaj trebuia să aibă aerul eternității. Cu pretenții minimale:
„Din când în când, nu uitați să mă ștergeți de praf. Și, dacă
se poate, să mă recondiționați. Ca pe Lenin. Ați înțeles?”
și cu igura pregătită în stilul marelui conducător, Nea Gică
nu putea rata ocazia înspăimântării viitoarelor generații.
Poemul-narațiune este un ecou dincolo de care cititorul
atent poate să bănuiască lumea și strigătele care l-au generat.
Bucla este o radiograie neconvențională care invită la o
relectare asupra problemelor profund umane care capătă,
într-un anumit context, nuanțe nebănuite. Trebuie să devii
„doar un prizonier al zăngănitului foarfecilor, al pălăvrăgelilor și al clăbucului” cum, de altfel, ești invitat, în pretextul cărții.
*T.O. Bobe, Bucla, Bucureşti, Editura Humanitas, 2015.
1 – Caius Dobrescu, „Despre analogie, agenţie, glisare şi incertitudine”, în C. Dobrescu, Ov. Moceanu, Dea munera, Ed. Universităţii
„Transilvania”, Braşov, 2005, p. 11.
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Lecturi astrale
RALUCA-ANA PRAHOVEANU

OCCIDENT, SUBIECT: CRIZĂ
Volumul postum Subiect rezervat* de Pavel Gătăianțu
sondează interioritatea celui alat la întrepătrunderea faliilor Est și Vest-europene, minoritarul din Banatul sârbesc
natal denunțând o civilizație aliena(n)tă. Între Novi Sad
și București, coordonatele geograiei sale personale, observatorul împarte omenirea în două categorii egal etichetate:
Femei manipulate și Bărbați manipulați. Subiectul, astfel,
e orice, numai rezervat nu, oscilând între evocarea nostalgică a spațiului tradițional și tonul vehement ce incriminează alienarea iinței umane în așa-zisa lume civilizată pe
model occidentalizat.
În Femei manipulate, Occidentul e un spațiu distopic
la conluența Estului și Vestului, care nu mai garantează
decât pe hârtie acel punct Zen al dreptului omului la fericire. Din Banatul sârbesc răzbat note pitorești precum
aerul impregnat de excesele legendarei Maria, pregătită
să-și viziteze imperiul, și care, în acordurile Lajos Sound-ului,
apare în varianta dezvrăjită a reginei din industria erotică,
la cheremul oricărui client amator de „relaxare discretă”.
Occidentul Femeilor manipulate: stare de „mare criză mondială”, când „Pășim goi pe șira spinării lui Heidegger” și
fricile se șterg „cu un prosop ieftin chinezesc”, iar Dasein-ul,
dialectica sunt, „Dar cu capul în jos și curu-n sus” (F… în
PDF). Gătăianțu conturează un tablou al vieții mici în
contextul celei mari: copilăria de șoim al patriei, cu vizionarea de ilme la Căminul cultural și maturitatea în zorii
globalizării, când poezia e ceva desuet (Versuri pentru Lia).
Apoi, proilul casnicei plecate la muncă în străinătate, așa
rezistentă încât „nu cedează la nicio criză” (Doamna Putzi
dă cu aspiratorul); cearta etnicilor chinezi în cartierul din
Belgradul Nou, unde viața bate ilmul „Enter the Dragon”
(Bruce Lee); sărăcia și neputința în fața ei din Săgeata; sordidul existențial și cinica „doamnă din Timișoara”, femeie
de serviciu pe la spitalele din oraș „Doar că se îngrozise la
spitalul de nebuni/ Ăia mâncau, urinau și își făceau nevoile/
Tot la un loc mai lipsea Mathauzenul” (Năticac cu cic din
piele).
Adevărata dramă a lumii o reprezintă însă victimele colaterale ale Faliei. Astfel, festivistul foc de artiicii e înlocuit
de țipăt: „...cântă-le acelora/ Care au căzut din cauza greșelilor/ Față de Dumnezeu și popor, nu din vina lor/ Și la
sfârșitul baladei cu spatele îndreptat spre/ Vest/ Scoate un
țipăt pentru inalul/ Acestui spectacol/ În loc de focul de
artiicii.” (Rugăciune pentru Blocul de Est). Cea mai liricizată
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ipostază feminină manipulată e prezentă în Patria tuturora:
„Fiecăruia i se oferă pentru bani puțini/ sau chiar pentru
o înghițitură de țuică/ creierii să vi-i soarbă.”, seducătoarea
supremă a generațiilor: „... și în inal/ o să vă putrezească
oasele/ în îmbrățișarea ei”.
În Bărbați manipulați, eul se situează sub semnul înstrăinării legitimate prin frondă și întoarcerea la rădăcini
(Tăticu scoate bucliucul*, Ciorbă murată de cânepă). Dorul
„nespus de țară” e alinat prin conturarea imaginii ei insoli(ta)te, cu muștar și ketchup pe „...o pljeskavica, hamburger
sârbesc”, iar antidotul pentru blazarea din „acest decor
citadin” e „...cina cu Janis Joplin/ Și Me and Bobby... un
blues/ Și o Timișoreană, să nu mai iu singur.” (Hamburgherul România). Pe CD-ul interior se imprimă poezia
unui black soul, un sulu beatnic, o rezistență de tip underground în fața tarelor civilizației, precum: formele agasante
ale consumerismului – Mister Musculo, ce „...ne invadează/
În iecare seară de pe ecranul TV” (Îngerul televizat) și mister
Proper-Îngerașul II; fanarea metropolei – în care se ajunge
cu „trenul foamei Belgrad-București” (Jurnal de București);
implantarea subversivă a fricii, manipularea prin media:
„...a fost împărțită dozat spaima/ La casele oamenilor/
...Frica e mai puternică/ Decât orișice bombă” (Bomba
atomică); omul aservit mașinii, Computerul jucăuș a devenit
un bebeluș, plimbat seara pe roți ca mortul palavragiu cărat
pe bicicletă, Molloy sârb, din Cursa lui Adam Puslojić.
Poemele frondei surprind deiniția libertății dorite cu fervoare: „Lumina s-a născut în Cuba și-n Banat/ Printre
comuniști, miros de papricaș/ Și poezie în grai” (Lumina
din Cuba), și mult-așteptate: „...vă atașez o carte/ Cu drepturile omului/ Din răsputeri să luptați în continuare, voi
știți cum/ Precum noi aici în Țara Românească.” (Pachet
pentru Basarabia).
Ne rezervăm dreptul de a încheia optimist și tradițional,
cu o Salată de vinete cu roșii, vinul alb și zâmbetul tău ce înfrumusețează spațiul din primul ciclu al volumului, o nouă
Oră de poetică, în care Iubirea e antidotul esențial pentru
criză, ca un ecou al poemului de Vasko Popa: „Poate odată
și odată mă vei lua/ Și pe mine ca pe un animăluț de companie/ Să tăcem împreună/ Zile întregi în casa de la țară,
vara...”. Așadar, Să nu plângi pentru noi, Argentina.
*Pavel Gătăianțu, Subiect rezervat, Ed. Tracus Arte,
București, 2016.
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MIRCEA DOREANU

EMANCIPAREA PRIVIRII
„Probabil că adevărata fotograie totală, îşi spuse, e un
morman de fragmente de imagini private, pe fundalul şifonat al măcelurilor şi încoronărilor.” Suntem spre sfârşitul
nuveletei Aventura unui fotograf de Italo Calvino din Iubiri
diicile (Polirom, 2004). Cu această deschidere ne apropiem de Emanciparea privirii* de Eugen Negrici, carte cu
subtitlul Despre binefacerile inidelităţii.
Ştiam că domnul Eugen Negrici ascultă atât J.S. Bach
cât şi Dire Straits, dar nu îi bănuiam pasiunea pentru artele
plastice, deşi indicii ar i existat. Dacă ştiinţa conciziei nu
l-ar i înfrânat pe autor, iecare capitol ar i putut i dezvoltat dintr-un studiu, într-o carte de sine stătătoare. Din acest
unghi, criticul procedează altfel decât George Călinescu,
ale cărui „zburdălnicii” le apără, le susţine prin comparaţie
cu morga exagerat academică a lui Tudor Vianu, sau cu
parti-pris-urile lovinesciene. Eugen Negrici reuşeşte să
salveze textele burleşti ale lui Anton Pann, precum şi părţi
adânc criptice din Istoria hierogliică. Face ilizibilul lizibil.
Privitor la literatura veche, Eugen Negrici are o privire oarecum paralelă cu a lui Eugen Simion, critic de care altfel, totul
îl desparte. În materie de Simion, mă refer la Dimineaţa poeţilor, carte ingenioasă, grozav gândită, cumva supericială.
Necesară la timpul ei şi stimulativă. Emanciparea privirii
este sinteza, rodul unei vieţi de muncă. Fireşte că îl preferăm pe Eugen Negrici zelemistul, dar aici îl întâlnim pe
savant în plenitudinea forţelor sale. O carte puternică, un
manual cumplit ca orice manual, dar paradoxal, unul eliberator. Iar când norma devine libertate, cum i te poţi opune?
Estetica imperfecţiunii pe care o dezvoltă într-un mod original autorul este echilibrată; nu ajunge (reduc la absurd)
să ne convingă că Pietà fără nas ar i superioară celei integre. Eugen Negrici este un critic sistematic şi artist, se sprijină pe teorii ale literaturii adeseori inventate de el prin
discernere de celelalte, ca în Sistematica poeziei. Face parte
mai mult din ramura criticilor tip Matei Călinescu şi Virgil
Nemoianu decât a celor autohtoni. Şi din această cauză
cartea ar trebui tradusă, dar, cred eu, într-un mod esenţializat, renunţând la referirile la autorii (citatele din ei) complet nevăzuţi în peisajul străin, pentru ca noua viziune
conceptuală asupra literaturii să devină vizibilă acolo unde
contează să ie. Pentru un critic cu stil al stilului poate
părea uimitor să opineze (însă nu ca pe o certitudine) că
munca Gabrielei Omăt putea i mai puţin minuţioasă,
adică să aglutineze, cercetătoare, textele Hortensiei PapadatBengescu nu din perspectiva unui roman ci al unei/ unor
scrieri. Pentru cine a citit Expresivitatea involuntară lucrurile surprind mai puţin.
Polemic şi împotriva curentului este capitolul Oniricii.
Plăcerea lecturală este dublată de justeţea textului: nu a
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existat un curent oniric, cei care s-au aşezat sub acest steag
erau un grup de prieteni „agapioţi” (savuros cuvânt). Între
poeţi, oniric a fost doar Leonid Dimov. Poate Emil Brumaru
pe alocuri, iar Virgil Mazilescu, în rare pasaje. Aş obiecta
însă în ce priveşte intenţionalitatea istoric-monumentală
a titlului antologiei lui Corin Braga Momentul oniric. Moment este un cuvânt pentru scurtimea duratei, nu pentru
pondere în ordinea istoriei literare. Pe de altă parte, dacă
sub acest titlu aşezi o carte...
Dacă vorbim de istoria literaturii, vârfurile valorice ale
poeziei generaţiei domniei sale, fără ca ierarhizarea să ie
enunţată explicit, par a i Nichita Stănescu şi Virgil Mazilescu,
poeţi cu moduri de producere atât de diferite, încât aş putea
să le numesc opuse, lucru evident nu doar cantitativ, ci pe
toate aspectele stilului. Reţinerile faţă de poetica lui Nichita
Stănescu s-au mai atenuat de la Figura spiritului creator încoace. Nu au dispărut de tot, ireşte. Inegalităţile abrupte
între texte sunt jenant perceptibile în Ordinea cuvintelor,
antologia antumă. Stilul lui Eugen Negrici este predominant ascetic, ştiinţiic vreau să spun, cu câte un grăunte de
umor lexical şi în alegerea citatelor, precum şi prin judecăţile mordante cu care pedepseşte perspectivele mioape,
atitudinile prea de tot partizane ale criticilor (de obicei antecesori). Nu ştiu dacă mai există critici de o asemenea anvergură intelectuală, apţi, indiferent de vârstă, de un asemenea
efort. Mira-m-aş, scuzaţi colocvialitatea. Criticului nu îi
spun nimic les surfaces lisses, suprafeţele netede; el pledează
pentru violenţa necesară, pentru asperităţile necesare pe
suprafaţa textuală sau picturală, pentru expresionismul
etern al artei adevărate. Textele, capitolele, dau cărţii aspectul şi conformaţia unui copac al vieţii literaturii române
şi al literaturii în general. Criticul nu îşi dezminte începuturile de vechist cu Antim Ivireanul, carte re-reeditată şi teză
de doctorat a tânărului Eugen Negrici, a cărui „Emancipare
a privirii” stăruie şi asupra literaturii române vechi, ca pentru a asigura completitudinea acestei cărţi, o spun fără exagerare, importantă pentru critica română dintotdeauna.
O carte ambiţioasă, ale cărei ambiţii s-au împlinit.
Eugen Negrici a urmărit biblicitatea de destin a literaturii
române cu cele trei sclavaje-xil ale ei, suprapuse vag, parţial:
proletcultismul, realismul socialist, naţionalismul ceauşist
– Babilon, Egipt, diaspora. Adaug ca o calitate, nicidecum
comercială a cărţii: deşi erudită, limbajul este lizibil, inteligibil pentru intelectualul de orice formaţie.
*Eugen Negrici, Emanciparea privirii, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2014.
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Premiul revistei „Astra. Literatură, arte și idei”
la Colocviul Naţional de Literatură Română Contemporană, a XIII-a ediţie, Braşov, 2016
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Universitatea de Vest din Timișoara

Conﬁgurarea spațiului. De la ﬁzic la metaﬁzic
Abstract: Literary critics consider Ion Mureșan’s poetry
as being part of the neo- expressionism. Taking into account
the two directions that inluenced Neo-expressionism (the
metaphysical Expressionism and the nihilist one), we are
going to explore the coniguration of the space in three of
Mureșan’s poems: Acoperișul, Pahar and Poemul alcoolicilor.
e aim of this paper is to show that space in Mureșan’s poetry
is not reduced to a simple visual representation, but that it
implies a transcendent dimension which is gradually revealed.
Also, the double representation of the space (consisting in an
immanent and transcendent dimension) results in the presence of both the metaphysical and nihilist Expressionism in
Ion Mureșan’s poems.
Keywords: space, neo-expressionism, tavern, transcendent,
immanent, vision.
Dezistoricizarea într-o anumită măsură a expresionismului românesc determină o multiplicare a direcțiilor sale,
direcții ce „devin evidente doar la mare distanță în timp,
neiind contemporane unele cu altele”1. La originea pluralității direcționale se ală dublarea accepțiunii prime a expresionismului românesc. Astfel, expresionismului metaizic
blagian i se adaugă cel nihilist bacovian. Dacă direcția blagiană se consolidează pe existența unui fundament metaizic, cea bacoviană „va antrena o modiicare importantă
în reconsiderarea expresionismului românesc prin descoperirea și evidențierea unei tendințe până atunci absente,
marcată de distorsiune, disonanță, ruptură, angoasă, alienare în mediul citadin”2. Pornind de aici, poezia anilor ’80
va revaloriica cele două constante, deschizând astfel discuția asupra unei continuități expresioniste și prilejuind
apariția procesului dezistoricizării, continuat ulterior de o
parte a generației douămiiste.
Încadrat de exegeză în rândul poeților neoexpresioniști,
Ion Mureșan scrie o poezie în care prezența transcendentului și a imanentului relectă coexistența, deși în proporții
diferite, a expresionismului metaizic blagian și a celui nihilist bacovian. Spațiul, prin reprezentarea sa izică și metaizică, este receptaculul simbioticei relaționări dintre cele
două orientări, aspect remarcat, printre alții, și de Mircea
Cărtărescu, acesta sesizând că „imagini[le] viscerale, șocante, sordide sunt mânuite cu brutalitate într-un spațiu
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care păstrează mult din ceremonialul modernist al poeziei
blagiene sau bacoviene”3. Tocmai de aceea, vom avea în
vedere în lucrarea de față panoramarea trecerii graduale
dinspre materialitatea spațiului înspre reprezentarea mentală a acestuia, arătând astfel că desfășurarea topograică
nu e reductibilă la o imagine materială, ci presupune transgresarea spațiului geometrizat. Ne vom focaliza așadar atenția
asupra a trei poeme din cartea Alcool: Acoperișul, Pahar și
Poemul alcoolicilor.
Dintre cele trei poezii amintite anterior, Acoperișul dispune o conigurare în mare parte izică a toposului. Având
drept trăsătură deinitorie consistența materială, poemul
lui Ion Mureșan pune în scenă un joc al unor echivalențe
între registrul cosmic și cel casnic, apropiind astfel spațiul
de airmația lui Bachelard, conform căreia „casa și universul nu mai sunt pur și simplu două spații juxtapuse. Sub
regimul imaginației, ele se animă unul pe altul”4.
Axa verticală ce unește cele două spații caracterizate în
mod normal de o certă delimitare prilejuiește actualizarea
a două dialectici: celest-terestru și mare-mic. Sesizăm astfel
chiar de la începutul poemului o deschidere a toposului,
deschidere ce va permite ulterior relectarea imensității
spațiale: „Și ce a fost de zis, ți-am zis la timpul potrivit:/ că
acoperișul casei e spart”5. Dacă „acoperișul spart” marchează o deschidere parțială, versurile „Repară acoperișul,
repară acoperișul! te-am rugat./ Iar acum vântul l-a smuls”
trimit la ideea unei deschideri complete și ireversibile. Anihilarea graniței dintre cosmos și terestru, reprezentată aici
de acoperiș, generează mixtiunea organică dintre cele două
medii, într-așa fel încât se ajunge ca marele să ie conținut
în mic6: „iar când plouă, plouă și în farfuriile noastre./ iar
când e soare, e soare și în farfuriile noastre./ [...] iar când
cerul e negru și casa noastră e neagră,/ iar când cerul e roșu
și casa noastră e roșie”.
Mergând mai departe, remarcăm, tocmai la inalul poemului, o schimbare a fundamentului spațial. Nu mai avem
astfel de a face exclusiv cu un spațiu exterior, ci și cu unul
interior: „de nu mai avem un înăuntru al nostru,/ și nu
mai avem un afară al nostru”. Ajungem așadar de la reproducerea optică a toposului exterior la o redare abstractă a
spațiului interior, aspect ce relectă multiplele nuanțe ale
dialecticii înlăuntru-în afară7. Revenim astfel la airmația
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că Acoperișul presupune o redare izică a toposului pentru
a vedea că, în fond, preponderența imaginilor spațiale este
rezultatul unei viziuni și că în acest poem, la fel ca în multe
altele, „de comunicarea unei viziuni e vorba, iar nu de cartograierea rațională a lumii”8.
Prezentă în Acoperișul, pătrunderea în interioritatea
spațiului se regăsește expusă pe larg în Pahar. Și aici, la fel
ca în cazul poeziei anterioare, spațiul izic prilejuiește deschiderea. Vorbim însă în cazul de față nu despre o deschidere în exterior, ci despre una în interior. Astfel, deși
începută în planul vizibilului („Luna tremură galbenă și
rotundă în pahar”), coborârea celestului în(spre) terestru
este succedată de trecerea dincolo de materialitatea spațială,
în „inima lucrurilor”. Ireductibilă la o netă transmutare
dintr-un plan în altul, pătrunderea în interioritatea spațiului cunoaște o desfășurare procesuală: „Îmi bag degetul în

pahar./ Apoi îmi bag mâna până la cot în pahar./ Apoi îmi
bag mâna până la umăr în pahar”, „Îmi bag capul în pahar”,
„Deschid ochii în pahar”, „cobor spre fundul paharului”.
Sesizăm astfel că se trece de la reprezentarea spațiului ca
imagine materială „al cărei reprezentant este ixat pe un
suport extern”9 la spațiul ca imagine mentală, imagine ce
„trebuie așadar să ie studiată în asociație cu verbe, care o
integrează unei conduite, și nu cu substantive, și legată de
o conștiință care o airmă și o recunoaște ca imagine”10.
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Mai mult, posibilitatea trecerii dinspre mundanul obiectual înspre interioritatea spațiului este prilejuită de ceea ce
Maurice Blanchot numește „conversiune a conștiinței”11,
înțelegând prin aceasta o întoarcere „către o ininitate mai
profundă, către ceea este mai lăuntric și mai invizibil, când
nu mai suntem preocupați să facem și să acționăm, ci liberi
de noi înșine, și de lucrurile reale, și de fantomele lucrurilor”12. Declicul acestei conversiuni este reprezentat în
poezia lui Ion Mureșan de alcool, în cazul de față de pahar
și vodcă, elemente ce fac posibil accesul spre acea latură
„ce nu este întoarsă către noi și nici luminată de noi”13.
Semnalarea existenței unei relații sinonimice între
cealaltă latură și metaizic determină surprinderea ipostazierii binare a transcendentului în Pahar. Pe de o parte,
întâlnim un spațiu feeric, paradisiac în care „[l]ângă lespedea de piatră curge un izvoraș limpede./ El susură
cristalin peste pietricele/ În jurul lui iarba e veșnic verde./
În iarbă cresc lori gingașe”, iar pe de altă parte, un spațiu
al convivialității grotescului și infernalului: „Printr-un ciob
de sticlă afumată cu lumânarea văd cum un muscoi negru
trece/ peste bec,/ Cu unghiile înipte în spinarea dihaniei
îi trag capul de sub piatră”.
Indisociabil de spațiu, timpul se înscrie, la rându-i, în
registrul echivocității. Pornind de la observația că în ceea
ce privește toposul „nu-i niciodată sigur că atunci când
poetul se ală în paradis, el nu se ală, de fapt, în infern. Și
invers!”14, vom urmări să arătăm în cele ce urmează că și
în cazul cronosului se produce o alternanță similară. Astfel,
dacă spațiul exterior are drept corespondent temporal o
„noapte feerică”, cel interior pendulează între două momente ce duc la înțelegerea cronosului ca început și sfârșit.
Făcând referire la atemporalitate prin constanta reluare
ironică a sintagmei „Totu-i vis și armonie”, dimensiunea
temporală va i amprentată ulterior de delimitările speciice timpului imanent. Identiicăm așadar în primă instanță un timp al degradării, asociat „lumii ca limb”15: „E
toamnă./ E ziua eclipsei”. De cealaltă parte, corespondentul temporal al spațiului paradisiac cunoaște o graduală
actualizare. Așa se face că acel timp primordial, al originii
și regenerării reprezintă, în primă instanță, o posibilitate,
întrucât îngerașul, în această fază, doar „ar putea cânta, cu
o voce subțirică, «Vine, vine primăvara!»”, urmând ca posibilitatea să devină certitudine în inalul poemului: „Îngerașul de pahar cântă în mine cu o voce subțirică: «Vine,
vine primăvara!»”.
Deschiderile înspre un „imaginar metaizic de inspirație
creștină”16 se regăsesc fără doar și poate și în Poemul alcoolicilor. Rezultând din voința divină („Numai Dumnezeu,
în marea Lui bunătate,/ apropie de ei o cârciumă,/ căci
pentru El e ușor, ca pentru un copil/ ce împinge cu degetul
o cutie cu chibrituri”), cârciuma comportă aici o dublă
funcționalitate: pe de o parte, e o imagine materială, un
spațiu limitativ, iar pe de altă parte, reprezintă liantul ce-i
apropie pe alcoolici de transcendent.
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Premiul revistei „Astra. Literatură, arte și idei”

Conigurarea izică a crâșmei este legată de stabilirea
unor limite topograice, precum și de actualizarea dialecticii înăuntru-în afară: „numai ce ajung la capătul [subl.
n.] străzii și de după colț [subl. n.],/ de unde înainte nimic
nu era, zup, ca un iepure/ le sare cârciuma în față și se oprește
pe loc”. Sesizăm că în vreme ce acel capăt al străzii trimite
la ideea initudinii spațiale, colțul prezintă o ambivalență
semantică, el iind, după cum susține și Gaston Bachelard,
„un soi de semicutie, jumătate pereți, jumătate ușă”17.
De cealaltă parte, imaginea cârciumii ca deschidere înspre metaizic trimite la „conversiunea conștiinței”. La fel
ca în Pahar, și aici avem de a face cu „un imens travaliu
de transmutare, în care lucrurile, toate lucrurile, se transformă și se interiorizează în noi, devenindu-ne interioare
și devenind interioare lor însele”18. Se ajunge astfel la pătrunderea în interioritatea toposului și totodată la trecerea dinspre spațiul vizibil înspre cel invizibil. Mergând mai departe,
observăm că punctul propriu-zis al trecerii dincolo de imanent e redat de un secund gest divin: „Dar, Dumnezeu, în
marea Lui bunătate, nu se oprește aici/ Imediat face cu degetul o gaură în peretele Raiului/ și îi invită pe alcoolici să
privească”. Fără a avea acces deplin la peisajul edenic, alcoolicii reușesc totuși să vadă „un petec de iarbă”, ceea ce „tot
e ceva peste ire”. Totuși, schimbarea dimensiunii spațiale
nu se rezumă la cel de-al doilea gest al lui Dumnezeu, ea
iind anticipată de apariția inopinată a crâșmei: „de unde
înainte nimic nu era, zup, ca un iepure/ le sare cârciuma
în față”. Remarcăm așadar că în Poemul alcoolicilor cârciuma
e un „loc privilegiat al manifestării transcendentului”19.
Am văzut până acum că toposul în poemele lui Ion
Mureșan nu e reductibil la o simplă cartograiere, ci presupune transgresarea spațiului imanent. Mai mult, pornind
de la airmația lui Al. Cistelecan conform căreia crâșma
„nu mai este [...] loc de boemă, de perdiție; ci un transloc, un limb, o stație intermediară; următoarea oprire e
cerul sau moartea; sau și una și alta”, putem spune că de
fapt întreaga reprezentare a spațiului cunoaște aceste două
constante, observație ce susține mixtiunea expresionismului metaizic blagian cu cel nihilist bacovian din poezia lui
Ion Mureșan. În acest sens, dacă „lumea ca limb” și cotidianul corespund direcției bacoviene, transcenderea înspre
un spațiu edenic se apropie de viziunea blagiană.
Așadar, luând în considerare dubla ipostaziere a spațiului și „calitatea viziunii”20 putem spune, asemenea lui
Blanchot, că a scrie înseamnă și la Ion Mureșan „a spune
limbajul în stare de fascinație, și, prin el, în el, a rămâne
în contact cu mediul absolut, acolo unde lucrul redevine
imagine, unde imaginea, din aluzie la o igură, devine
aluzie la ceea ce este fără igură și, din formă desenată pe
absență, devine informa prezență a unei absențe, deschidere opacă și vidă asupra a ceea ce este când nu mai este
lumea, când încă nu este lumea”21.
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Festivaluri internaționale
IULIAN CĂTĂLUI

MALTA
MEDITERRANEAN
LITERATURE FESTIVAL
Mi-am dorit de mai mult timp să călătoresc în misterioasa insulă-stat Malta, pe urmele Cavalerilor Ioaniți, mai
ales după ce fusesem în Israel și în insula Rodos, de unde,
în 1523, cavalerii vor i expulzați în Malta de nemilosul
sultan otoman Soliman, zis și Magniicul. Dorința s-a îndeplinit în august 2016, când am luat avionul companiei
Air Malta spre Insula Cavalerilor. După ce am vizitat templele megalitice de la Hagar Qim și Mnajdra, Satul lui
Popeye, fosta capitală Medina și actuala capitală Valletta,
Domul din Mosta, am vizionat un important festival de
literatură în Valletta (declarată deja Capitală Culturală
Europeană în 2018), alat la a 11-a ediție și desfășurat pentru a doua oară consecutiv la Fortul St. Elmo, între 25-27
august 2016. La Festival au fost invitați 12 scriitori-vedetă
din mai multe țări mediteraneene, dar și din Iran și Singapore: Samantha Barendson (Franța) – invitată specială,
Roja Chamankar (Iran), Joe P. Galea (Malta), Rodolfo
Häsler (Cuba-Spania), Elias Khoury (Liban), Ciwanmerd
Kulek (Turcia), Daniel Massa (Malta), Marc Nair (Singapore), Abderrahim Sail (Maroc), Rita Saliba (Malta),
Mark Vella (Malta) și Abigail Ardelle Zamit, tot din Malta.
Evenimentul a cuprins seri de poezie, proză, concerte de
jazz și muzică alternativă, expoziții de carte și altele. O
parte a literaturii citite la Festival a fost adaptată doar unui
public adult. Am prins doar prima seară a festivalului,
când în Piazza d’Armi a Fortului St. Elmo au citit din
creațiile lor romancierul maltez Mark Vella, autorul turc
din regiunea Kurdistan, Ciwanmerd Kulek, poetul maltez
Joe P. Galea și aclamata poetă Roja Chamankar (n.1981)
din Iran, care a fost intervievată în limba engleză, pe scenă,
în curtea interioară a fortului, de autoarea malteză Nadia
Mifsud, prezentatoarea festivalului. Poeta persană a vorbit,
în engleză, despre teribila Revoluție Islamică din 1979 și
din ce am înțeles eu aceasta și devastatorul război dintre
Iran și Irak, care i-a urmat, în perioada 1980-1988, „i-au
umbrit copilăria”, iar cele două evenimente istorice sunt
prezente în poezia ei. Roja Chamankar a mai spus că „poetul trebuie să-și educe mintea pentru a vedea și auzi tot
ceea ce se întâmplă în jur”. La rândul ei, Nadia Mifsud
spunea că Malta Mediterranean Literature Festival adună
împreună autori activi din Malta, din zona Mării Mediterane și de dincolo de ea, pentru a arăta câte puțin din
scrierile lor de ultimă oră, „pentru a promova interacțiunea limbilor, geograiilor și genurilor artistice și pentru

32

a discuta câteva teme majore ale vremurilor noastre”. Ea a
mai airmat că prin acest festival se încearcă „regenerarea
culturii și expresiei artistice în sensul general al termenului.
Festivalul încurajează scriitorii să colaboreze cu artiștii
vizuali locali, cu muzicieni sau dansatori în timpul desfășurării evenimentului”. Potrivit Nadiei Mifsud, „scena
literară a Maltei ultimilor ani a fost dominată de femei, în
prezent scriitoarele malteze ocupând și jucând un rol proemenint în viața literară” de pe Insula Cavalerilor, exemple
în acest sens iind: Clare Azzopardi, Claudia Gauci, Lilian
Sciberras, Maria Ganado și, desigur, Nadia Mifsud. Aceasta
din urmă a subliniat că, de la prima ediție, din 2006, Malta
Mediterranean Literature Festival a prezentat și arătat Europei
și lumii întregi peste 30 de scriitori maltezi, care altfel ar
i avut doar o audiență locală sau cel mult națională, mai ales
că MMLF este „singurul festival internațional de literatură
de pe scena culturală malteză”.
Scrierile autorilor prezenți în cadrul celei de-a 11-a ediții
au fost citite și recitate în malteză și engleză, dar și în limbile lor de origine. De altfel, Nadia Mifsud a precizat că
traducerile scrierilor literare malteze fac posibil ca literatura
malteză „să călătorească” în țări străine și să ie apreciată de
un public internațional. În mod beneic, „se permite cititorului maltez să descopere literaturi noi și autori alați
dincolo de perimetrele geograice sau lingvistice și cu care
nu erau obișnuiți în mod normal”, a mai punctat Nadia
Mifsud. Acest dialog literar conduce în mod natural la o
cooperare internațională sub forma „publicațiilor traduse,
interviurilor din presă și de la radio, aparițiilor la festivaluri
internaționale de literatură, atelierelor literare și culturale,
seminariilor și, potențial, creării unor opere noi în cooperare”. În aceeași seară, a fost proiectat un ilm de scurt
metraj realizat de Martin Bonnici, inspirat de poemul intitulat Meta tigi MariRos, semnat de autoarea malteză Lilian
Sciberras. Am ascultat și urmărit și sesiunea de jazz, care a
fost asigurată de Eﬃe Azzopardi (trompetă), Rafael Grima
(tobe), David Grech (chitară) și Samwel Grima (double
bass).
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Poetul Adrian Grima, co-organizator al Festivalului, a
declarat, în Malta Today, că atunci când a debutat Malta
Mediterranean Literature Festival în 2006, coordonat de
Clare Azzopardi și „Inizjamed”, „a realizat un eveniment
de anvergură internațională încă din 1998 și că s-a urmărit
crearea unei tradiții în acest sens, iecare ediție oferind ceva
nou și ajutând la formarea, realizarea unei experiențe”.
Grima a mai spus că, „dincolo de dominația evidentă a literaturii anglo-americane în această eră a globalizării culturale, Festivalul din Malta a vrut și vrea să ofere „voci,
scriitori, creații literare noi, inedite și diferite din țările din
jurul Mediteranei, și nu numai, în 2016 iind prezent unul
dintre cei mai fascinanți scriitori de azi, autorul Elias
Khoury din Liban, unul dintre marii intelectuali publici
actuali”. Adrian Grima a mai precizat că în august 2016
au fost organizate patru evenimente culturale și literare
despre schimbările culturale și politice din Spania și Cuba,
despre dezvoltarea unor modele culturale și literare cu Singapore și literatura din Kurdistan sau kurdă. Grima a conchis: „Mă aștept să ie citite pagini bune din literatura
malteză de astăzi, aparținând celor mai buni autori din
Malta, de la poezia multifațetată și multistratiicată a iconicului Daniel Massa, la poezia mistică a lui Joe P. Galea,
de la versurile în engleză, multipremiate, ale lui Abigail
Ardelle Zammit, până la captivantele povești ale Ritei Saliba
și ale lui Mark Vella. Aștept ce-i mai bun”.
În încheiere, am ținut să prezint cititorului român și al
revistei Astra o scurtă istorie și panoramă a literaturii malteze de ieri și de azi, începând cu limba, care este una de
origine semită, punică sau cartagineză, descinzând din defunctul dialect siciliano-arabic (ori siculo-arabic) din sudul
Italiei. Alfabetul maltez constă din 30 de litere având la
bază alfabetul latin, incluzând litere modiicate diacritic
ca: ż, ċ and ġ, precum și literele għ, ħ și ie. Malteza are deci
un fundament semitic, cu împrumuturi substanțiale din
dialectul sicilian și limba italiană, puțină franceză și, mai
recent și în ritm crescător, din engleză. Literatura malteză
scrisă are o vechime de numai 200 de ani, deși o „recent
dezgropată baladă de dragoste” dovedește că ar i existat o
activitate literară în limba locală încă din perioada Evului
Mediu. Malta a urmat o tradiție literară romantică, ce a
culminat cu opera poetului național maltez Dun Karm
Psaila, un fel de Eminescu al lor. Târziu, în anii 1960, literatura malteză a experimentat „cea mai radicală transformare a ei”, printre poeți, prozatori și dramaturgi. Nume
semniicative de poeți care s-au airmat puternic în ultimul
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sfert al secolului XX au fost: Mario Azzopardi, Victor
Fenech, Oliver Friggieri, Charles Flores, Daniel Massa,
Maria Ganado, Lilian Sciberras și Achille Mizzi. În proză,
s-au impus: Frans Sammut (autorul modern maltez prin
excelență), Paul P. Borg și Joe J. Camilleri, care au condus
și avangarda ori s-au alat în fruntea ei, în timp ce printre
„cele mai proeminente nume” de dramaturgi maltezi se
ală: Francis Ebejer, Alfred Sant, Joe Friggieri și Martin
Gauci. Următoarea generație de scriitori din Malta a lărgit
și dezvoltat mai departe scena literară, în special în proză.
Guze Stagno, Karl Schembri și Clare Azzopardi sunt tineri
scriitori care s-au airmat fulgerător, în timp ce, în poezie,
nume importante îi includ pe: Adrian Grima, Immanuel
Mifsud, Norbert Bugeja și Simone Inguanez. În critica literară, Peter Serracino Inglott, Oliver Friggieri (cel mai bun
critic literar al Maltei post-1945) și Charles Briﬀa au introdus „teme perceptive istorice, ilosoice și psiho-sociale”
în teoria literară malteză. Alți scriitori, născuți în Malta sau
de origine malteză, s-au airmat în străinătate, printre aceștia alându-se: romancierul Trezza Azzopardi, autorul de
best-sellers de cărți pentru copii Saviour Pirotta și artistul
de cărți de benzi desenate și jurnalistul Joe Sacco.
De remarcat că literatura malteză nu este total necunoscută în România. Astfel, în 2014, la Editura Polirom din
Iași a apărut, în traducerea scriitoarei Denisa Duran, care
a participat la ediția din 2013 a Malta Mediterranean Literature Festival ca poetă invitată, romanul În numele Tatălui
(și al Fiului), de Immanuel Mifsud, distins cu Premiul Uniunii Europene pentru Literatură în 2011, un „roman al
memoriei, în care iul narator încearcă să-și înțeleagă trecutul citind însemnările tatălui și trăind odată cu el, rând
cu rând, momente din viață, din trecutul lui”. De asemenea,
la sfârșitul lui octombrie 2016 a apărut în România, la Casa
de Editură Max Blecher, o carte de poezie, „despre cancer
și rezistență”, din 2014, titlul original iind Kull lghaxija
kif malghabex tnin u tmut sahhet il-jum, semnată de un
poet maltez, Glen Calleja, în traducerea lui Claudiu Komartin și Radu Nițescu. De altfel, Glen Calleja a fost invitat în 2015 (alături de poetul macedonean Nikola
Madzirov), la Clubul de Lectură Institutul Blecher din București, unul din moderatori iind poetul Claudiu Komartin, Calleja având atunci un turneu de lecturi în 4
orașe din România, sub titlul Outstaring Truth, rescrierea
în engleză a cărții de poezie apărute în Malta în 2014
purtând titlul mai sus menționat. Anul acesta, Glen Calleja
ne-a vizitat chiar la Brașov, unde a avut un recital de poezie
la clubul de lectură „Dactăr Nicu’s Skyzoid Poets”. Coincidență fascinantă, sau
poate nu, cei doi autori maltezi au participat și la Malta Mediterranean Literature
Festival 2016.
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Studii culturale
MIHAI IGNAT

ONOMASTICA ROMANELOR LUI I. PELTZ
(fragment)
I. Peltz, Viaţa cu haz şi fără a numitului Stan (1929)
Subintitulat „roman”, Viaţa cu haz şi fără a numitului Stan
e o scriere atipică şi, în orice caz, de slabă calitate. Însăilare
de „momente” fără haz şi extrem de convenţionale, într-un
stil imposibil, poetico-retoric, micro-romanul urmăreşte
secvenţe din viaţa aşa-numitului Stan, personaj cvasi-abstract, întrucât vrea să reprezinte o largă categorie omenească (undeva în inalul cărţii, eroul recurge la expresia
„eu, Stan, erou român şi universal”), destul de vag conturată tocmai pentru că vrea să cuprindă prea mult, ca şi cum
aceasta ar avea gen proxim – dar nu diferenţă speciică.
Impresia vine chiar din utilizarea la plural a numelui propriu:
„Mic, doborât de micimea miliardelor de Stani pe care îi
purta povară pe umeri şi în adâncul subsolului suletesc,
nici n-ar i cutezat zborul de o clipă măcar al privirii spre
păpuşile prevăzute cu ochi, mustaţă şi guler tare, dacă din
cerul de lămâie n-ar i pornit ploaia.” Fraza se regăseşte
chiar pe prima pagină a cărţii, în care naratorul de persoana a III-a descrie întâlnirea dintre Stan, mic slujbaş, şi
Stan, milionar şi deputat. Revelaţia diferenţei de statut social şi material dintre cei doi este trăită de cel umil în regimul uimirii exprimate onomastic: „Micul slujbaş gândi:
El – Stan; eu – Stan!”. Simetric, bogatul fericit îşi relatează
ascensiunea şi mentalitatea (inclusiv) prin marca onomastică: „Mă numeam Stan. Te numeai Stan. Ne numeam
Stan. Anonimi. Vârâţi în acelaşi ocean al necunoscutului.
(...) Am văzut pe fraţii mei, umili şi răbdători. Numai unul
răsărise trufaş, dominator, întinzând mână tare peste lumea
noastră dureros plecată. Nu-l chema Stan. Dar putea să-l
cheme! Mergea tot ca noi, vorbea tot ca noi, râdea tot ca
noi, avea o miopie rebelă, de care ne amuzam ca la o comedie de cinematograf. Atunci...? În barou, avocat, leşinam în iecare zi: câţi Stani, Doamne, cu servieta subţioară,
galbeni, tăcuţi, puzderie de fraţi de-ai noştri (...). Dar gândul evadării din anonimat urca în mine şi-mi frământa
creierii. Voi i şi eu! Mi-am spus. În lături cu Stan! Nu te
supăra, Stane!”
Deci „Stan” devine, din unghiul personajului, dar şi al
naratorului, după cum am observat din primul pasaj şi se
poate remarca pe tot parcursul cărţii, sinonimul anonimităţii, ca dovadă că pe colegul de facultate care iese în evidenţă nu-l cheamă Stan. Ideea revine într-o formulare
precum: „Omenirea anonimă iubea şi murea cu egală pace...
O omenire de Stani de ieri, dintotdeauna aceiaşi.”; sau:
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„Stan, armator... câţi Stani, armatori, Doamne, sub cerul
ăsta bătrân de mahorcă, pe apele astea eterne!” (revine, periodic, pluralul numelui propriu, care accentuează ideea).
Micul slujbaş, la rândul său, notează mental asemănarea
dintre el şi îmbogăţit, cu concluzia subînţeleasă a cvasiidentităţii dintre ei, a faptului că sunt interşanjabili, că putea
i el în locul celuilalt şi invers: „În acest timp, micul slujbaş
fotograia, cu pupilele mărite, strada, ploaia şi igura proprietarului limuzinei: igură leit Stan, un alt obraz al său,
o oglindă puţin defectată de timp şi de imagini, în care îşi
găsea intim privirea, nasul, cravata.”
Invitat la deputat acasă, micul slujbaş îl întreabă dacă
„la Cameră sunt mulţi de-ai noştri?” Răspunsul: „Fireşte!
Sunt cei mai mulţi! Suntem aproape aceiaşi din şcoală, din
barou, din cafenea. Noi, cei mulţi, votăm. Noi aplaudăm!
Noi ţipăm!” Concluzia celui sărac: „Va să zic, tot Stani şi
acolo!” Sugestia, cu tentă satirică (speciică întregii cărţi, dar
fără plasticitate realizată), este că diferenţele rămân false,
din moment ce toţi sunt reductibili la calitatea de „Stan”,
că ierarhia nu se bazează pe valoare, ci pe susţinere reciprocă,
pe interese comune. Drept urmare, micul slujbaş gândeşte
aşa: „Prostul! Şi el crede că e cineva! Deopotrivă cu toţi,
cu toţi, îşi amăgeşte urâtul! Tot Stan e! Numai Stan!” – deci
„Stan” rămâne etalonul micimii, al non-valorii. Şi e atât
de important ca mod de a desemna acestea, încât formularea numelui întreg implică înlocuirea complementului
nominal cu genericul „Cutare”: „Eu, Stan Cutare, voi i:
pildă, îndreptar, far.”.
Mai mult, la un moment dat personajul cu rol de exponent încearcă să „resemantizeze” numele său propriu,
să-i dea valoare de unicitate, prin desprinderea de sine însuşi, respectiv de pluralul anonimităţii: „El a ucis pentru
de-a pururi pe burghez. Pe anonim [subl. n., M.I.], de asemenea. (...) Un nume, altul, smuls beznei. Un Stan nou,
un Stan – deci nu Stani, milioane, umpluţi cu sânge şi
osânză şi înfăţişaţi pe pământ printr-însul. Cu alţi ochi,
cu alt nas, cu alt ritm. (...) El sfarmă emoţiile şi înnebuneşte aşteptările. El, Stan!” Dar orgoliul metamorfozei în
unicat rămâne nejustiicat – nu peste multă vreme are revelaţia că a decăzut din nou din unu – în mulţime: „Dar iernile
au îmbătrânit imaginile. Visul s-a burghezit. (...) Stan se
văzu în mii şi mii, în milioane de Stani, acelaşi. Câţi directori de circ, Doamne! (...) Câţi Stani virtuoşi pe pământul
ăsta, osândiţi să crească şi să înmulţească veacurile – toate –
după chipul unuia? (...) Unde chipul deosebit – barieră –
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între el şi ceilalţi?” Sau, într-un alt pasaj: „Poet, cu senzaţii
şi imagini de ţipete? (...) Câte mii şi mii de Stani poeţi de
la un capăt la altul al planetei?”
Trista concluzie a multitudinii de „Stani”, a diicultăţii
de a se desprinde din mulţime, de a-şi găsi „diferenţa speciică”, îl determină pe protagonist să îşi reia viaţa cu periodicitate, să-şi schimbe radical condiţia. Dar de iecare dată
ajunge la aceeaşi proprie imagine – a unui Stan care repetă
alţi Stani, „Stani otrăviţi de nădejdea-proiect”.
Caracterul parabolic al micro-romanului se vădeşte şi în
faptul că parcursul protagonistului e unul atoatecuprinzător – eroul trece prin multe ipostaze sociale şi profesionale
(armator, nabab, proprietar de circ – dar şi, pe linia metaforică a exprimării, „gimnastic al morţii şi jongler al visului” –, membru al Partidului Tricolor, ministru etc.) şi
numeroase pagini se întind fără nici un nume propriu la
orizont, personajele – nici măcar secundare, ci episodice –
rămân desemnate prin funcţie: arhivarul, tipograful, un
bătrânel, fata morarului etc. Sau chiar prin „X” – în cazul
unei citări publice: „Domnul X, pe când medita, cu mâna
la cap, la o variantă a skoriciului (tango virtual)”. Dar Peltz
devine inconsecvent în maniera sa abstractizantă şi generalizatoare de a zugrăvi degringolada lumii şi deşertăciunea
protagonistului de a-şi deini o unicitate, atunci când începe să dea o tentă semitică, o culoare locală personajelor
sale (hibridizarea se putea observa deja în amestecul de
referinţe generale – gen „lumea întreagă” – şi referinţe
româneşti sau particulare gen „Partidul Tricolorilor”,
cârciuma „Cocostârcul violet”, întâlnirea publică de la
„Mioriţa” ş.a.): astfel apar „domnul Haim” (negustor),
tânărul „funcţionar de magazin en gros şi prin excepţie
izraelit”, Şmil („un vechi semen”); ori apar pur şi simplu
nume oarecare, cu acelaşi efect de bruiaj al dimensiunii abstracte (anonime) păstrate mai bine de jumătate din roman:
Jenică, Brană, Bernard. Oricum, şi evreii intră în această
uniformizare, dovadă o precizare făcută cu privire la un
personaj cu totul episodic: „El l-a văzut intrând umilit în
sinagogă – era evreu, dar tot Stan”. Şi în acest moment naratorul introduce o remarcă ieşită din comun, în măsura în
care este una metatextuală: „El l-a văzut intrând umilit în
sinagogă – era evreu, dar tot Stan (pune-i, domnul meu,
orice alt nume! (s.n., M.I.)”). O astfel de precizare pare complet nepotrivită, dar la câte scăderi are acest micro-roman,
o astfel de „deraiere” rămâne aproape nesemniicativă.
Aceeaşi sugestie a valorii universale a lui „Stan” ca mod
de desemnare o regăsim şi-n precizarea: „Îl chema Stan şi
pe el, ca şi pe Şmil, ca pe Baiardiosk sau Haimanku.”
În concluzie, Viaţa cu haz şi fără a numitului Stan
rămâne departe de calitatea romanelor lui Peltz despre
ghettoul evreiesc, o însăilare de episoade cu miză moralizatoare, unite doar prin genericul personaj „Stan” proiectat ca simbol al uniformizării şi al omului cu vanităţi
derizorii, deinit doar prin elemente exterioare şi experienţe fals revelatoare.
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I. Peltz, Horoscop (1932)
Al doilea roman al lui I. Peltz nu este mult mai bun
decât cel dintâi, dar face progrese în direcţia particularizării subiectului şi a autenticizării personajelor. Totuşi,
atât subiectul cât şi personajele se cantonează într-o doză
de convenţional şi de clişeu, stilul cvasi-poetic este păstrat,
chiar dacă devine ceva mai abraziv şi mai viu decât în
cartea anterioară. În plus, e limpede localizarea semitică şi
bucureşteană.
La capitolul onomastică, iarăşi n-ar i multe de menţionat. Se păstrează şi acum tendinţa de a lăsa personajele
ne-numite, deşi celor mai importante le sunt declinate numele sau supranumele. Mediul iind acela al prostituţiei şi
al petrecăreţilor de noapte, cele mai multe au proiluri sonore
speciice: Ninica, madam Lulu, Biby, Mimy, Nineta, Jeny,
Francesca („italiana dorohoiană, cu accent şi păr după
capriciu: azi blond, mâine brun şi la anul lipsă”), Jeanetta
(prostituata cea mai harnică, dar pentru că e pândită de
spectrul bătrâneţii), dar şi Lia („ţăranca olteancă, îşi face
meseria cu isteţimea şi irescul unei croitorese” care munceşte pe brânci în branşă pentru banii necesari întoarcerii
în Mehedinţi şi cumpărării unei case – şi căreia îi alăm şi
numele adevărat – Maria: „Îşi va relua şi numele – Maria
– uitat acasă, între vaci şi brazda voinicesc trasă pe pământ,
şi poate că se va mărita”), Marioara (frageda fată de care
se înduioşează Haim într-o noapte de beţie), Ida („prinţesa
barului, favorita şi stăpâna. Ea ignorează regula şi râde de
poruncile domnului Ianinas.”). Iubita prostituată care-l va
pierde pe Haim (după ce îl va lua de bărbat şi nu înainte de
a se sinucide ea însăşi) poartă numele Margot – într-o
scurtă secvenţă Haim se arată amuzat de nume, declară că
„e un nume frumos”, dar femeia, atinsă de râsul bărbatului,
îi spune: „Ştiu de ce râzi! Ţi se pare caraghios să mă cheme
aşa!”.
Între acestea, „Rifca” iese în evidenţă datorită sonorităţii
sale (care la un moment dat este upgradată printr-un bizar
„Rifkială” – şi din acest punct de vedere este bine ales
pentru eroina principală a cărţii, mama protagonistului
(botezat şi el nu tocmai „ortodox” (sic!) Haim Vraciul).
Dintr-un pasaj în care eroul, nedumerit de expresia „copil
din lori”, îşi descoase mama cu privire la originea sa, respectiv la originea numelui său, alăm că „Haim” a fost numele bunicului său, iar „Vraciul” vine de acela care i-a citit
în stele la naştere şi i-a prevestit că „are să iubească neam rău
de femei... are să moară la spital, de prea multă inimă...”.
Dar atunci când Rifca îi spune copilului (care întrebase
„Dar Vraciul? Că pe tine, mamă, nu te cheamă aşa.”) –
„Ăsta-i numele unui bătrân care ţi-a citit soarta în stele”,
ea de fapt îi dezvăluie faptul că e vorba de un supranume,
descins la rândul său nu ca un nume al „naşului”, ci ca
ocupaţie a acestuia. Capriciul de a-l numi astfel pe iul ei
vine din credinţa superstiţioasă a „adevărului” celor prevestite de vraci, dar rămâne bizar în contextul în care
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Haim Vraciul numai vraci nu este, iar prevestirea numai
de bun augur nu este. Dar absenţa tatălui (atât la naştere,
cât şi din viaţa celor doi, mamă şi iu) precum şi prezenţa
vraciului la momentul venirii pe lume a băiatului o determină pe chinuita protituată Rifca să-şi boteze iul cu un
substantiv comun transformat într-unul propriu şi al cărui
semantism aminteşte de „harul” bătrânului cititor în stele.
Şi mai apar, cu totul meteoric (sau doar menţionaţi),
dar contribuind cu pete de culoare la atmosfera relatării
succinte, prea grăbite, a vieţii lui Haim Vraciul, nume ca:
Simion (băiatul grăjdarului), Miţi (fata croitorului), Niculae, Lenuţa (cea care are doi taţi, spre nedumerirea copilului din lori Haim: „un tată de iecare zi şi unul care vine
nu-mai duminica şi sărbătorile”), Prichindel („băiat de
viaţă”, „tovarăş bun de beţii”, „amant expert al câtorva
doamne mature şi credincios până la moarte al dansatoarei
mexicane cu nume curat moldovenesc”), madam Piţoriniky
(unul din cele mai exotice nume, al „madamei antreprenoare de trupuri femeieşti şi abilă înlesnitoare a amorurilor
fugare”), Take („codoş subţire”), Fany (iica moartă a unui
bătrân cheliu, al cărei nume dă naştere unei confuzii pentru un personaj pe nume „Fane” care crede, eronat, că se
aude strigat – dar care e şi partenerul de o noapte al lui
Margot), Nelu, atletul, Mielu, hoţul de aur şi bijuterii,
Nae, spărgătorul, Gigi, „întreţinutul ciclovinelor”, madam
Roza (altă matroană), unchiul Şmil (vânzător de mărunţişuri) şi Lya, „cântăreaţa de local mare, care îşi omora timpul liber aici, între hoţi de buzunare şi apaşi.”. Plus mai
puţin meteoricul Ianinas, patronul prostituatelor („grec şi
albanez, puţin tătar şi ceva armean”).
Pitorescul numelor şi al mediului, respectiv al personajelor, nu salvează această melodramă de impresia de
expediere şi de stil căznit, preţios (gen „Între cele două feţe
şi peste ele se aşezase voalul uitării”).

Isac Peltz – Calea Văcăreşti (1933)
Frescă etnică şi socială a ghettoului bucureştean, în speţă
a mahalalei evreieşti a Văcăreştilor, romanul lui I. Peltz are
în centru drama unei familii care evident are funcţie de
reprezentare a întregii colectivităţi a cartierului mărginaş,
respectiv a condiţiei marginalităţii. Înrudit cu romane precum Maidanul cu dragoste sau Groapa (ba chiar cu asemănări precum aceea dintre Ficu şi Iacov, personajul lui
G.M. Zamirescu), Calea Văcăreşti descrie într-un ritm
destul de rapid viaţa sărmanilor din arealul amintit dinaintea, din timpul şi de după primul război mondial, în tuşe
puternice, realist-naturaliste, cu un halou de lirism şi cu
multă compasiune.
Numele proprii sunt semniicative sub două aspecte.
Cel dintâi are legătură cu coloratura semitică a cărţii şi
arată încă o dată importanţa pe care o are onomastica personajelor în determinarea apartenenţei lor la o anumită
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categorie, socială sau etnică. Aşa cum în romanele S.F.
numele sidează nomenclatoarele prezentului (vezi Felix
Aderca, Oraşele scufundate, de exemplu) ori în romanele
istorice numele trimit la epoci revolute, conferind o parte
din speciicitatea temporală, spaţială etc., în romanul de faţă
unul din indiciile referitoare la originea, limba şi tradiţia
culturală a personajelor îl reprezintă numele proprii. De
aceea nu e deloc de mirare să dăm de nume precum: Fisch
(inginer bogat), Esther (croitoreasa, căreia Veta, slujitoarea,
îi spune „cucoana Stera”), Haike (sora croitoresei), Sami
(negustor de cămăşi), Leibu (unul din ii lui Haike), Ficu
(iul Estherei), Leia (capul familiei, mama Estherei), madam Feferkrant („cea mai respectată peţitoare din cartierul
Văcăreşti”), Haimsohn (farmacist), Mordhe (negustor,
soţul decedat al Leiei), Paul (băiat de prăvălie, apoi plasator
de produse, frate cu Esther, Haike etc. – unul din puţinii
membri ai acestei comunităţi care nu poartă nume „etnic”),
Rubin (alt frate, perier), Şternbaum (doctor), Şteinberg
(alt doctor), Albert Zwabel (negustor de antichităţi şi preşedinte al Templului „Baron de Hirsch”), Moriţ (fratele
cel mare al Estherei etc.), madam Sura (negustoreasa de
gâşte), Ştromer (doctor), Jenta (soţia lui Paul), Şoifer (soţul
Estherei, tatăl lui Ficu, chelner), Alfred (bătăuş, iul cel
mic al Surei), madam Katz (văduvă senilizată), Hună
(„artist”), Berg (rabin), Moişe (plasator), Mendl (croitor),
Hascal (croitor), Grun Berl (doctor), Abramovici (tatăl
unei fete de măritat), Rubinştein („maestrul de ceremonii
al societăţii filantropice Credinţa noastră”), Feldman
(croitor), Zurăh (covrigar), Fany (o nevastă), Şulăm Şolţ
(soţul surorii lui Esther, Haike), Flam (bătrân talmudist),
Rahmil (băcan surd), Kramer (croitor pitic), Idl (angajatul
băcăniei lui Rahmil), David (iul cel mare al lui Haike),
Rebeca (prima soţie a lui Rubin – dar apare la un moment
dat şi sub numele Renée), Kalman (tipograf, poet, orator),
Naftule (lucrător tipograf ), Ety Bercovici (iica doamnei
Bercovici, va deveni a doua soţie a lui Rubin), Şloim Haiman
(iul cârpaciului Haiman), Faibiş (tinichigiu), Şaiman (fost
igurant de teatru), Dina (sora Leiei), Simon (iul Dinei),
Isac Cearnă (soţul lui „madam Cearnă”, cea care ţine cârciuma cea mai frecventată a cartierului), Şapşă Şapcalovici
(chelner, „preşedintele Societăţii chelnerilor şi personalului
alimentar”), Altman (contabil), Golda (negustoreasa de
gâşte), Feighe (o femeie din mahala), Topf (rubedenie a
familiei Bercovici), Kleinman (fabricant de perii), Dudl
(iul cel mic al croitorului Şaiman), Landau (rabin), Ghidale (ajutor de intendent la Filantropia, apoi escroc), Mali
(nebuna cartierului), Miţi (prostituată, verişoara lui Ety
Bercovici), Rosenthal (medic), Oişiie (moş, frate mai mare
al Leiei), Ioil (retardat, fratele lui Şulăm), Saly şi Marală
(„fete plimbăreţe”), Velvl (chelner care serveşte pe Lipscani, dar care îşi ia numele „Pierre” pentru că îi admiră pe
francezi şi îi urăşte pe germani – şi pe tema schimbării numelui e ironizat de oamenii din Văcăreşti), Zipră (cocoşată), Tevel (bărbier), Haimovici („tânăr profesor de
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gimnaziu, ebraist”, sionist), Leibman (lucrător socialist),
Vechslerman, zis Veniamni (presupusă iscoadă între socialişti).
Mai puţine sunt numele, respectiv personajele de origine românească, în fond proporţional cu minoritatea din
mahalaua evreiască: Veta (slujnica familiei din centrul
cărţii), Matei (vărul Vetei), Gruescu (un doctor), Leontescu (alt doctor), Micu (numele a doi fraţi, plasatori
escroci), Moşeanu (fost anarhist, liber-cugetător), Fănel
(iul lui Moşeanu), Mişu şi Nae (funcţionari la primărie),
Ionel (şef de secţie de poliţie), Marcel (funcţionar la Banca
Marcovici), Ionel şi Tănăsel (tineri pierde-vară), Prun
(inginer), Marcu (lucrător socialist), Margareta (prostituata
care-l iniţiază pe Ficu).
Al doilea aspect semniicativ: într-o lume semiînchisă,
semi-urbană şi a marginalilor, frecvenţa şi plasticitatea
poreclelor sunt crescute. Lumea e plină de răutate şi „arată
cu degetul” imediat, marcând prin porecle caracteristica
vizibilă, ridicolă sau gravă, a celor mai pitoreşti locuitori
ai ghettoului. Rubin e poreclit „Pardon”: „Vorbind, înghiţea
mereu – un vechi tic nervos de care nu se putea dezobişnui
– cum i-a fost cu neputinţă toată viaţa să rostească o frază
fără a mai adăuga şi un răsunător: pardon! În atelier, ucenicii îi vesteau sosirea astfel: – Vine Pardon!” O fostă clientă
a lui Paul, o văduvă care încearcă, fără rezultat, să-l ia de
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bărbat, e supranumită de către mama lui, Leia, „curtezana”.
Nepotul unui bragagiu albanez, bănuit a i capul unei
bande în Macedonia, e creionat astfel: „lat şi urât, băiatul
avea un cap plin de pete albe. Mahalaua îl poreclise iapa
râioasă.” Patronul sălii de dans de la „Pomul verde” e poreclit „Ştirbul”, este evident de ce. Ghicitoarea cartierului e
cunoscută drept „Cocoşata”, iarăşi din motive lesne de
înţeles. „Lunganul fără căpătâi” Sacîntors îşi datorează
porecla faptului că „evreu, trecuse la creştinism”; pitorescul
personajului e accentuat de faima unei imagini controversate: e considerat deopotrivă „practicant religios şi ateu,
socialist şi poliţist, francmason şi libertar, după fantezia
unora şi altora...”. „Kleinman se ala de ani de zile sub
stăpânirea tiranică a unei idei ixe: întrebuinţarea măturii
scurte, în locul periei, duce la sapă de lemn industria sa.
Acum, omul dezvolta, ca de obicei, subiectu-i drag: – Vă
rog să mă credeţi: măturica ne omoară! (...) Clienţii izbucneau în hohote, patronul se scuza şi peirerul pleca trântind
uşa. Fu poreclit Kleinman-Măturică.” Şeful muzicii de la
nunţi, evident ţigan, e numit „Mămăligă Balaoacheşu”. Lui
Rubin „nu-i plăcea să vină în Traian din pricina lui Şulăm,
care-l botezase „Rubin face planu” – aducă Rubin se
pregăteşte să-şi tapeze sora.” Un celebru lăutar are porecla
„Nae Ţine-bine...”.
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Note
LĂCRĂMIOARA STOIE

...de lectură
Vladimir Udrescu,
Telegarii de poştă
Editura Tipo Moldova,
Iaşi, 2016, 330 p.

Poet şi publicist cu o îndelungă activitate atestată de
prezenţa sa în paginile unor reviste („Echinox”, „Steaua”,
„Tribuna”, „Amiteatru” ş.a., inclusiv „Astra”), dar cu un
debut editorial amânat până la începutul secolului XXI (cf.
volumele de poezie: „Scot cavaleria” - 2009, „Dolor” –
2010 şi „Îmblânzitorul de lumini” – 2013, elogios primite
de critica de întâmpinare), Vladimir Udrescu îşi dezvăluie
acum şi ipostaza sa de eseist. Unul de o vocaţie specială
(subl. ns.), remarcată încă din 1969 de Adrian Marino:
Înţelegând adevărata ierarhie de valori şi metode critice,
Vladimir Udrescu a intuit imediat supremaţia ideii de construcţie şi sinteză. O idee ce pare a-şi i păstrat funcţionalitatea. Cele 32 de eseuri ce alcătuiesc sumarul cărţii „Telegarii
de poştă” nu doar o ilustrează, ci relevă capacitatea textului
critic (indiferent de obiectul său) de a se constitui în punct
de vedere personal, ca expresie a unei atitudini (dacă nu
totdeauna polemice) mereu alimentată de disponiblilităţile
analitice ale autorului, de permanenta (aproape epatanta) sa
conectare la informaţia erudită. Un studiu semnat de
Ferencz Istvan prilejuieşte, bunăoară, lui Vladimir Udrescu
un excurs în zona ceţoasă a biograiei argheziene, iar investigarea analitică îl conduce spre concluzia (neacceptată
de foarte mulţi cercetători) că prin rădăcinile sale materne
(Ergezi Rozalia: 1859-1944) autorul „Florilor de mucigai”
îşi are rădăcinile în Ţinutul Secuiesc.
Alteori, eseistul (având ca punct de pornire destinul
unor cărţi ce n-au putut i tipărite înainte de 1989 („Oamenii
din lande” de George Dan - pp. 124 – 137, „Testamentul
din Strada Nisipuri” şi „Poeme din Cartea de Muncă” de
Şerban Codrin – pp.138 -158 sau lectura unor lucrări
controversate: „Cazul Artur şi exilul românesc. Ion Caraion
în documentele din Arhiva CNSAS” de Delia Roxana
Cornea şi Dumitru Dobre – pp. 159-173) formulează
enunţuri „incomode”, ce depăşesc cadrul „recenziei” propriu-zise, pretabile la replici imprevizibile: Este sigur acum,
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cu această carte în faţă, „Oamenii din lande”, scrisă în anii
războiului, că soarta poetului George Dan (...) ar i fost alta.
Chiar dacă mai târziu (...) el ar i căzut pradă conformismului epocii, precum Geo Dumitrescu din generaţia lui sau
alţii, i-ar i rămas faima – dacă nu a lui Ion Caraion, Dimitrie Stelaru, Constantin Tonegaru, Mihail Crama şi Mircea
Popovici – măcar a lui Ben Corlaciu... (pp. 125-126); „Metaliteratura nu este, aşadar, „samizdat”. O atare accepţiune
nu şi-o poate aroga decât scrisul căftănit în veşmintele icţiunii.
Or, România n-a avut decât cu totul accidental o asemenea
literatură. Spre deosebire, bunăoară, de vecinii de la Est care
au dat, între mulţi alţii, pe Zamiatin („Noi”) şi Soljeniţân
(„Arhipelagul Gulag”), pe Pasternak („Doctor Jivago”),
Râbakov („Copiii Arbatului”) şi Grossman („Viaţă şi destin”) et alii (p. 139), sau: Îi ştiam lui Caraion opera şi, cât
de cât, viaţa; îl cunoscusem personal. Ştiam ce tragică existenţă
avusese. Dar nu mi-aş i închipuit vreodată că autorul
„Dimineţii nimănui” , omul şi scriitorul Ion Caraion, pot i
totuna cu delatorul „Artur”... (p. 159)
Şi, nu mai puţin incitante sunt şi eseurile prin care
Vladimir Udrescu se preocupă de semnalarea şi integrarea
în momentul literar actual a unor autori sau apariţii editoriale mai puţin alate în atenţia criticii de întâmpinare.
Trecerea în revistă a cărţilor publicate de Teoil Răchiţeanu
(„Elegii sub stele”, „Lumina din lacrimă”, „Somn de voevod”, „Tărâmul de rouă” etc. etc.), descoperă iliaţii, mai
mult ori mai puţin inocente (p.200) cu Arghezi, Emil Botta,
Radu Gyr, fără însă ca acestea să estompeze total identitatea lirică a poetului transilvănean, în poeziile căruia melosul şi desenul hieratic îşi au ca suport convingerea autorului
că nimic nu e fundamental în poezie în afara expresivităţii
limbajului (p.203). Debutul tardiv al poetului sibian Ioan
Vidrighin („Strigătul matur al livezii”), fost echinoxist şi
el, îl determină pe Vladimir Udrescu la o fotograiere à la
Alex Ştefănescu (din elicopter ?!) a reliefului poeziei contemporane ce poartă pecetea unor violente transigurări. Primează autenticitatea scriiturii, intertextualitatea, radicalizarea
şi democratizarea expresiei. Se utilizează destructurarea convenţiilor şi formelor literare, se impun experienţa relexivă,
discursul (auto)ironic şi chiar blasefemiator, licenţios. Conştiinţa tranzivităţii e severă, ca să nu mai amintim de exacerbarea visceralităţii împotmolite în formulări frizând
impudicitatea groasă. Sexualitatea detronează farmecul idilic
al iubirii, sexul primează, precum altădată anecdota. Din acest
unghi, lirica lui Vidrighin este „inactuală”, deci datată (p.265).
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Nu are, însă, importanţă dacă „paralela” pe care Vladimir
Udrescu o face între înfăţişarea poeziei româneşti din zilele
noastre şi înfăţisarea poeziei româneşti de mai ieri, căreia
îi aparţine poezia scrisă de Ioan Vidrighin, este în favoarea
sau defavoarea uneia sau alteia. Căci, şi acesta este unul
dintre meritele volumului „Telegarii de poştă”, eseurile lui
Vladimir Udrescu conturează personalitatea unui critic
care, subordonat ideii de „construcţie şi sinteză” (cf. din
nou Adrian Marino), îl deconspiră pe cititorul Vladimir
Udrescu pentru care lectura este – ca şi pentru Gaston
Bachelard – bazată pe simpatie şi iubire, pentru că orice
carte vorbeşte cu o autoritate monotonă, pe care nici autorul
nu o are (p. 51) şi, în consecinţă, dând bice telegarilor săi,
Udrescu are aceeaşi conştiinţă precum Jean Ricardou că
orice dorinţă de a opri literatura la o dată sau o alta este un
simptom al caducităţii (p.50). Nu-i de mirare, deci, că unul
dintre eseuri („Un călăuz – for all seasons – revista Astra”,
pp.81 -98) are ca obiect o carte „veche” („Noul Călăuz al
Streinului prin Braşov şi Regiunea d’Împrejur, precum şi
băile transilvane: Zizin, Elopatak, Mălnaş, Tuşnad, Covasna şi Borsec”, pp. 81 – 98) re-editată de Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” din Braşov, în colecţia „Biblioteca
istorică a Braşovului” şi lipsită, aparent, de orice interes literar. Dar „lectura cu simpatie şi iubire” pe care i-a făcut-o
Vladimir Udrescu scoate în evidenţă existenţa a numeroase pasaje descriptive datorită cărora Braşovul de la 1891
se retrezeşte la viaţă, ca într-un roman bine scris, astfel
încât „călătorul/ cititor” poate lua aminte la peisajul geograic captivant şi la însemnele arhitectonice distincte ale citadelei, efect al iscusinţei şi diligenţei localnicilor (p.94), iar
dacă îl indispun anumite localuri – unde unii clienţi au pasiunea spirtoaselor (ăştia-s cam introvertiţi, bacovieni, solitari
precum personajele din pânzele lui Piliuţă) – au de ales dintre multele „localuri de vin”: pe str. Lungă, pe str. Măcelarilor
(„La masa regelui”) ori a Poştei -„Cocoşul alb” (p. 85).

Elena Dragoş,
Morfosintaxa metaforei
(Secolul al XIX – lea)
Consideraţii etimologice şi pragmatice
Editura Academiei Române,
Bucureşti, 2016, 199 p.
La o primă răsfoire, lectura cărţii Elenei Dragoş ar putea
echivala, pentru cititorul familiarizat până la înrobire cu
producţiile postmoderne, ba chiar şi pentru studentul de
la litere (à propos de o mai veche constatare a lui Nicolae
Manolescu, potrivit căreia astăzi cele mai multe dintre
aceste instituţii de învăţământ superior creează impresia
că formează mai mulţi scriitori decât dascăli de limba română sau ilologi) cu un supliciu. Canonul academic căruia
i se subordonează, docta competenţă ilologică, analizele
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lingvistice şi lexico-gramaticale, extinse ca spaţiu şi impresionante prin meticulozitatea lor, diversitatea trimiterilor
bibliograice (citatele sunt reproduse în limbile din care
provin autorii lor), consecinţe ale bibliograiei care a stat
la baza elaborării lucrării şi, nu în ultimul rând, aplicaţiile
analitice pe texte decupate din poeţi care nu mai prea sunt
citiţi (Iancu Văcărescu, Vasile Cârlova, Asachi, Constantin
Conachi, Bolintineanu, Ion Heliade Rădulescu), dacă nu
cumva chiar şi Alecsandri şi Eminescu, li se vor i părând
unora „demodaţi”, pot induce senzaţia de déjà vu. Numai
că Elena Dragoş (n.1939), profesor consultant la facultatea de Filologie din cadrul Universităţii „Babeş – Bolyai”
din Cluj-Napoca, şi-a dobândit o reputaţie, cu adevărat
academică, prin numeroasele studii publicate în revistele
de specialitate din ţară şi străinătate, cărora le-a adăugat câteva cărţi de referinţă inconturnabilă, în domeniu: „Structuri narative la Liviu Rebreanu” (1981); „Elemente de
sintaxă istorică românească” (1995 – Premiul „Timotei
Cipariu” al Academiei Române); „Introducere în pragmatică” (2000 – Premiul Universităţii „Babeş – Bolyai”). Şi
dacă acestea pot i elementele constitutive ale unui serios
îndemn la lectura cărţii „Morfoxintaxa metaforei...”, nu-i
de neglijat faptul că cele cinci capitole care o compun
(„Metafora nominală”, „Metafora verbală”, „Metaforanume predicativ”, „Metafora-apoziţie”, „Metafora-propoziţie relativă”) conigurează, dincolo de datele strict
ilologice (situate la graniţa dintre gramatică şi stilistică)
imaginea aproape emoţionantă a travaliului pe text al celor
câţiva autori reprezentativi pentru începuturile poeziei româneşti (folosiţi ca sursă de Elena Dragoş), a preocupării
lor pentru perfecţionarea uneia dintre cele mai nobile iguri
de stil, dintre toţi ceilalţi tropi: metafora (subl. ns.), în perioada aşa-numită de tranziţie spre epoca modernă (din a
doua jumătate a sec. al XVIII-lea, primele decenii ale secolului al XIX – lea), când formele şi cuvintele de limbă veche
„convieţuiesc” cu cele moderne (p. 21).
Sunt, din această perspectivă, prezentate o serie de procedee consacrate ale poeziei secolului al XIX-lea, mai puţin
familiare cititorului obişnuit. Printre acestea: topica anastroică (care transferă limbajului poeziei un procedeu din
limbajul curent – p. 28), procedeul „modiicatorului antepus”, care nearticulat iind produce indeterminarea poetică (Zambila... ne împarte/ Desfătător miros – Grigore
Alexandrescu) etc. Apoi, „sărăcia” limbii române de la sfârşitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea,
simţită ca o constrângere (neajungerea limbii cu totul mă
dezmântă – nota I. Budai-Deleanu), pare a i fost cea mai
importantă provocare pentru scriitorii epocii, câtă vreme
Elena Dragoş constată şi argumentează că invenţia lexicală
e una din trăsăturile poeţilor primei jumătăţi a veacului al
XIX-lea (p.68), exempliicând cu versuri de Gheorghe
Asachi (ochiu-i roura), Ion Heliade Rădulescu (unda-i a
purpurat), Dimitrie Bolintineanu (Suletu-mi la tine zboară
şi lacrimile-mi râuresc) Vasile Alecsandri (suletu-mi s-aprinde),
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Mihai Eminescu (Inima-mi spre tine-ntorn şi suletu-mi se
pierde), în care analiza etimologică şi morfo-sintactică a cuvintelor şi structurilor lexicale subliniate de noi o conduce
pe autoare spre originale observaţii pe text, ce pot interesa
şi teoria literaturii: A se observa semnul comun dintre lacrimă şi râura la D.B., determinând o redundanţă. La
M.E., inimă şi întorn realizează o sinecdocă (pars pro toto),
întrucât, inima adăposteşte sentimentele. Am putea glosa şi
asupra binomului suflet şi s-aprinde de la V.A., ce indică
intensitatea sentimentelor, deşi semantic e un nonsens, cum
e iresc în metaforă, faţă de relaţia suflet şi se pierde de la
M.E., care dezvoltă ideea de dispariţie lentă, dar tristă, credibilă pentru ceva imaterial (p.69). Asocierile şi tehnicile
comparatiste sunt mereu prezente în studiul Elenei Dragoş
şi (colateral) îşi exercită şi rolul de a revela individualităţi
valorice, ca în acest exemplu ce porneşte de la o analiză a
modului în care substantivul complement direct poate i determinat de modiicatori-atribute adjectivale postpuse, versurile citate aparţinând poeţilor Iancu Văcărescu (Albini fac...
Furtişag nestricător) şi Vasile Alecsandri (luna îşi aprinde
farul tainic) şi se încheie astfel: Puse în comparaţie, cele două
construcţii trădează, pe de-o parte, stângăcia expresiei metaforice a lui I.V. cu un plural în „-i” la substantivul feminin
„albină” şi un modiicator pueril „ne-stricător”, faţă de luenţa şi calmul transmis de metafora alecsandriană (p. 77).
Şi progresul înregistrat de limba literară românească este
evidenţiat implicit prin alăturarea unor texte scrise de poeţi
aparţinând unor diferite etape de creaţie: Gheorghe Asachi
(Lumea-i o făurărie/ În ea soarta-i fabricant); Grigore Alexandrescu (lacrima-n ochii-ţi e un mărgă-ritar); Costache
Conachi (Raiul pe pământ este amori) ş.a.m.d. Cititorului
îi sunt relevate efectele produse în plan semantic de atitudinea estetică (?!) pe care autorii respectivi o insinuează exploatând metaforic relaţia propoziţională dintre un
predicat/verb copulativ şi un nume predicativ. La Asachi
„făurărire” sugerează veşnica dinamică a lumii (observa
Elena Dragoş, p. 112) , în timp ce cu Grigore Alexandrescu
expresia metaforică, exprimată prin NP, se poetizează părăsind zona dictoanelor, ajungându-se la o semantică ecuativă
(ib. idem), remarcabilă iind delicateţea metaforei, realizată
printr-un luxem de origine neogreacă: „mărgăritar” (p. 113).
Dar „evadarea” din sfera observaţiilor ce ţin de relevarea
aspectelor strict morfoxintactice ale construcţiilor metaforice capătă uneori forme spectaculoase (şi discutabile ?!),
ca în cazul analizei versului lui Conachi, unde metaforele
care privesc sentimentul de iubire exprimat prin nume predicativ devin pentru Elena Dragoş argumente în favoarea
airmaţiei lui Eugen Simion, care vedea în acesta... cel mai
complex şi mai profund poet erotic până la Mihai Eminescu
( p. 113), căci metafora realizată prin nume predicativ (NP)
se vădeşte de o varietate notabilă, începând cu primii poeţi
până la M.E. (şi) evoluează de la o semantică ecuativă şi caliicativă până la una adânc afectivă sau chiar ilosoică (p.
137). De altfel apetenţa pentru relaţionarea constatărilor
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de ordin morfosintactic referitoare la perfecţionarea metaforei de la un autor la altul, de la o epocă literară la alta
cu observaţile unor critici şi istorici literari cu preocupări
adiacente (Dimitrie Bolintineanu susţine T. Vârgolici „Nu
a ştiut sau nu a putut să evite prolixitatea generatoare de inconsistenţă ideatică”, notează Elena Dragoş pe marginea
analizei versurilor semeni... parfum şi rozioare/ Ce dulce
pânguiesc şi sub roua şi lumina ce dulce-o încunună – p.
184) devine un excipient care face accesibilă lectura cărţii
„Morfoxintaxa metaforei...” şi nespecialistului.

Sonia Elvireanu,
Metamorfoză
Editura Ars Longa,
Iaşi, 2015, 170 p.
Soniei Elvireanu (cunoscută poetă, eseistă şi traducătoare din literatura franceză), romanul „Metamorfoză”,
lansat la a IX-a ediţie a Târgului de Carte de la Alba Iulia
(mai 2016), i-a adus Premiul „Călătorul” pentru debut în
proză, al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala AlbaHunedoara. E o carte formată din „secvenţe” – o succesiune
rapidă de imagini ce se topesc unele în altele, observa Ana
Maria Tupan (cf. „Reveriile apei”, în „Contemporanul,
nr. 10/ octombrie 2015) – „inspirată” de celebrul portret
pictat în 1898 de nu mai puţin renumitul pictor austriac
(mare iubitor de femei şi băutură, dar şi mare gurmand)
Gustav Klimt: Sonja Knips.
Sonja Knips (1873–1959), pe numele de naştere Sophie Amalia Maria Freifrau des Echalles, a fost căsătorită cu
mag-natul Anton Knips, iar lui Klimt, care s-a îndrăgostit
de ea, i-a devenit muză, povestea relaţiei platonice dintre
ei devenind – cum airmă şi Ana Maria Tupan – arhetipul
ener-getic al iubirii frustrate. În romanul Soniei Elvireanu
acest episod răzbate în paginile 54-57: alter ego-ul lui
Anton Knips iind Robert de Tremouille, iar Sonia Knips
devine (e un fel de a spune) Marguerite, cu diferenţele de
rigoare ce marchează distincția dintre realitate şi icţiune,
una dintre acestea iind dată de faptul ca Sonia Knips avea,
când i-a pozat lui Klimt, 25 de ani, iar Marguerite 34,
când devine muza şi „iubirea secretă”, tânărului şi veselului
pictor, trimis de la Paris de Robert cu o colecţie de tablouri
pe care le salvase din mâna nemţilor (p.56) Doar că şi
această „trimitere” s-ar putea să ie o „pistă falsă”: atracţia
Soniei Elvireanu pentru portretul Sonjei Knips (reprodus,
de altfel, pe coperta romanului), pare a i fost dictată, mai
curând, de „subconştient” (Romanul s-a scris singur, ca
într-un fel de transă – mărturisise autoarea cu ocazia lansării), datorită omonimiei prenumelor, căci cele două teme
principale ce ordonează materia epică a cărţii sunt iubirea
şi moartea, iar cele două descrieri ale peisajului marin, de

ASTRA / 3-4, 2016
http://www.revista-astra.ro/literatura/

Note de lectură

la începutul şi sfârşitul romanului, fac verosimilă asocierea
cu „Poetica apei” a lui Bachelard, pe care o face Ana Maria
Tupan, mai ales că, în esenţă, „Metamorfoză” e un roman
poematic. Dincolo de povestea în sine, impresionează în romanul Soniei Elvireanu modul în care amalgamul de motive
livreşti (principesa Marguerite, Monet şi Grădina de la Giverny etc) şi cele aparţinând literaturii universale (chipul femeii din tablou, identităţile suprapuse, gemenii, lenore
ş.a.m.d.) sunt topite cu siguranţă într-un creuzet ce produce
senzaţia unui adevărat poem închinat iubirii – notează Nicolae Stoie pe coperta IV a cărţii, iar Puşa Roth, în prefaţă
(„Întruchipări”, pp.5-8), scrie: Romanul de debut al Soniei
Elvireanu, proză poetică (subl. ns.) în esenţă, are o luiditate
nostalgică, în tonalităţi vizuale, aproape cinematograice,
care provoacă, deopotrivă, linişte şi nelinişte...
Dar ceea ce dă, cu adevărat, nota personală romanului
„Metamorfoză” este, dincolo de picturalitatea peisajelor
(nu numai marine) descrise, modul în care Sonia Elvireanu vehiculează ambiguitatea, îi conferă funcţii narative,
o face să întreţină suspansul. Personajele cărţii se întrepătrund, se multiplică. Elana Roberts (personalul principal
şi, într-un anume fel, alter ego-ul Soniei Elvireanu), pare
să o reprezinte, concomitent, şi pe Sonja Knips, iar – la un
moment dat – apare o altă Elana, încât se pot stabili iliaţii
şi între aceasta şi Marguerite. De fapt, toate personajele,
precum şi întâmplările se dublează (Sebastian Mihăileanu,
de exemplu, devine un fel de Claude Monnet) mereu proiectate, ie în oniric, ie în imaginar: Iubiri trecute sau virtuale se zbat în planurile vieţii Elanei, iubiri în vis şi de vis
care s-au cuibărit în femeia-tablou, în femeia roz, în femeia
ce priveşte lumea de la care aşteaptă răspunsuri. Planuri paralele, planuri care se intersectează în vis sau în realitate cu
prinţi şi prinţese, întoarcere în tunelul timpului, cu femeia
în alb, care seamănă izbitor cu femeia în roz, legături de familie ştiute sau imaginate, totul ca nişte piese de domino ce
pot i năruite de mâna nevăzută a întâmplării (Puşa Roth,
op. cit., p. 7). Însă deosebit de important este că, de fapt,
toată succesiunea de secvenţe şi metamorfoze care alimentează „materia epică” a romanului şi-i precipită „acţiunea”
(în realitate nu e vorba de o acţiune în sensul „clasic” al
termenului) nu pare să comunice, în cele din urmă, altceva
decât drama personajului alat în imposibilitatea găsirii propriei identităţi: Dar eu, eu cine eram? Îmi scrisese în urmă
cu foarte mulţi ani că sunt o prinţesă adevărată, că descoperise originalul tabloului căruia îi semănam. Nu alasem mai
mult şi nici nu încercam în absenţa lui. Iarăşi senzaţia aceea
veche de vertij ce mă împingea parcă în hăul albastru. Mă
ţi-neam cu amândouă mâinile de balustradă. Auzii ca prin
vis vocea lui: „Nu-ţi ie teamă, Elana, sunt cu tine!” Apoi
zgomotul apei, lovindu-se de stâncă, precum un plâns înfundat, pe urmă totul se cufundă într-o tăcere nesfârşită (p.170).
Cât despre „identitatea literară” a romancierei Sonia Elvireanu, s-ar putea spune (parafrazând atât de cunoscuta
airmaţie a lui Flaubert), astfel: „Elana Roberts c’est moi!”
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Françoise Besse,
Paris vu et vécu par les écrivains
Parigrame,
Paris, 2016, 127 p.

Printre numeroasele cărţi despre Paris, situate la graniţa
dintre dintre literatură, artă şi cultură turistică, alate din
abundenţă pe rafturile librăriilor din Paris (şi nu numai),
cartea recent apărută (august 2016) – „Parisul văzut şi trăit
de scriitori” –, realizată de Françoise Besse (sub direcţia
artistică a lui Isabelle Chemin) se distinge într-un mod
aparte. Cititorului (ie el şi ocazional), dispus să se sustragă
forfotei acaparatoare de pe aglomeratul bulevard Avenue
de l’Opéra şi să treacă pragul Librăriei Americano-Franceze, care întrerupe desfăşurarea ademenitoare a vitrinelor
cu souveniruri şi face o breşă printre terasele improvizate
direct pe trotuar, paginile acesteia îi aşază sub ochi un alt
Paris, devenit literatură (mysterieux, poétique ou tourmenté
– cf. p. 4), aşa cum s-a înfăţişat el, de-a lungul a peste două
secole, celor 20 de scriitori, de la Honoré de Balzac (17991850) până la Patrick Modiano (n.1945), selectaţi de autoare. Mărturisirile lor directe (din scrierile de factură
eseistică, din poezii, etc.) sau prin intermediul unor personaje literare celebre (bibliograia face trimitere la 110
opere de notorietate: „Moş Goriot” de Balzac, „Mizerabilii” de Hugo, „Bel-Ami” de Maupassant, „Nana” de Emile
Zola, „Podul Mirabo” de Apollinaire, „În căutarea timpului pierdut” de Proust, „Parisul de la fereastra mea” de Colette, „Parisul e o sărbătoare” de Hemingway, „Memoriie
unei fete cuminţi” de Simone de Beauvoir ş.a.), inspirat
decupate de Françoise Besse, devin componentele mecanismului afectiv, care (în mod constant) au asigurat transcederea realului în icţiune, au stimulat decantarea impresiei
de moment (Amintirea unei anumite imagini nu este decât
oglindirea unei anumite clipe – Marcel Proust) în stare de fascinaţie. De secole – notează Françoise Besse – Parisul i-a fascinat pe scriitorii noştri, care nu vedeau în el doar capitala
regatului, ci un oraş dotat cu un şarm incomparabil, cum se
destăinuia Montaigne în „Eseuri”: „Îl iubesc în sine, aşa cum
este, neîncărcat de gloria străină. Îi iubesc cu tandreţe chiar
şi urâţenia şi cusururile”... Dar cu Balzac şi ciclul său romanesc se inaugurează interesul purtat istoriei contemporane,
în amploarea sa, în Parisul modern unde se modelează o societate nouă care-i cuprinde şi cartierele noi şi suburbiile. O
apropiere ambiţioasă şi globalizantă ce inspiră, în continuare, o lungă tradiţie de la Victor Hugo la Jules Romains,
continuată de Maupassant şi Emile Zola. În plus pulsaţiile
oraşului real iau frecvent grandoarea simbolică a unei realităţi
misterioase, poetice şi, adesea, zbuciumate. Atâta frumuseţe
diversă, atâta efervescenţă creatoare nu putea decât să-i
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atragă şi pe scriitorii străini de la Heine la Hemingway, de
la Oscar Wilde la Italo Calvino, de la Turgheniev la Joyce.
Dar privirea vizitatorilor, oricât de informată, pertinentă şi
binevoitoare ar i, nu relectă aceleaşi referinţe, nu are aceeaşi
miză ca aceea a autohtonilor... Prezenţa Parisului într-o
viaţă, ie ea şi de rutină, este o experienţă personală în care locurile se înscriu într-un fragment al timpului: pierdere, ocrotire, devenire. (Şi) dacă pietrele sunt încă în picioare, dacă
Sena îşi unduie mereu lunga sa buclă, iar culorile vieţii estompează urâţeniile sau fac amintirile încântătoare, mai trebuie găsite cuvintele pentru a o spune. Iată douăzeci de
exemple ce dovedesc că moştenirea pariziană devine literatură
şi că Parisul, în sine, este un roman („Introduction”, pp.4-5)
Reproducem câteva dintre ele: O persoană care nu vine des
la Paris nu va i niciodată cu adevărat elegantă (Honoré de
Balzac, p. 9); Te iubesc, o capitală infamă! (Charles Baudelaire, p.29); La Paris, vezi, ar i mai bine să n-ai pat, decât
să n-ai haine (Guy de Maupassant, p. 35); A i sărac la Paris
înseamnă a i sărac de două ori (Emile Zola, p. 42); Turnul
Eiﬀel este cu adevărat de o urâţenie care decon-certează şi nici
nu este măcar uriaş! (Joris-Karl Huysmans, p. 49); Strada
Parma te face să te gândeşti mai puţin la mânăstirea unde a
murit Fabrice decât la sala paşilor pierduţi din gara SaintLazare (Marcel Proust, p. 58) Parisul (este) îmbibat de mişcare ca un burete, şi deformat de luxul perpetuu al lucrurilor
care se apropie şi se îndepărtează (Jules Romains, p.77); Parisul n-are niciodată sfârşit (Ernest Hemingway, p 103);
Parisul este prea mic pentru cei care se iubesc ca noi cu o dragoste atât de mare (Jaques Prévert, p. 115) Acestea, împreună
cu excelentele portrete foto (unele inedite) ale scriitorilor,
numeroasele fotograii de epocă şi reproducerile de artă
plastică (ar i de amintit şi celebra caligramă a lui Apollinaire, intitulată „La tour Eiﬀel”, p.35) dau cărţii concepute
de Françoise Besse un farmec care îl concurează pe acela al
Parisului real.
(P.S. La pagina 97 este reprodusă placa memorială de
la intrarea în hotelul „Istria” pe care, printre numele unor
scriitori (Rainer Maria Rilke, Vladimir Maiakovski, Louis
Aragon ş.a.) care, de-a lungul timpului, au locuit acolo,
este gravat şi numele lui Tristan Tzara).

Al Francisc,
Minunea minunilor
Editura Singur
Târgovişte, 2016, 22 p.

Al Francisc (pe numele sau real Pal Francisc) aparţine,
s-ar putea spune, diasporei literare româneşti, iind stabilit
din 1998 (după un periplu profesional ca inginer la Bârlad
şi Braşov) în Canada. O biograie marcată de evenimente
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şi întâmplări potrivnice, care au culminat în 2006 cu pierderea vederii. A inceput să scrie din prima jumătate a anilor
şaptezeci, când, frecventând Cenaclul Literar al Asociaţiei
Scriitorilor din Braşov şi al revistei „Astra” a reuşit să se fac
remarcat, numele său iind reţinut de scriitorul Ion Topolog
(conducătorul cenaclului) într-un articol bilanţier publicat
în revista „Astra”, anul X, nr. II/100, 1975, p. 9 (cf. şi Nicolae Stoie: „Astra 50. Etapele unui parcurs sinuos reconstituite din interior”, Biblioteca Judeţeană Braşov, 2016,
p.161), acelaşi care acum îşi aminteşte: este îmbucurător
pentru mine să-l reîntâlnesc pe mai tânărul inginer – era student atunci – Pal Francisc, prezent asiduu la Cenaclul
ASTRA de mai demult din Braşov, în ipostaza unui poet
matur, deplin în stăpânirea actului poetic şi, compunând, de
fapt doar în minte, întrucât – între timp – lumina vederii e
doar acolo în interior. Poate de aici şi şlefuirea aproape sculpturală a cuvintelor. Dar – după câte îmi aduc aminte – tot
în tinereţe a practicat şi sculptura. Acum dăltuieşte cuvinte
în poeme pentru a trăi în continuare în lumină, dincolo de
Ocean. (Ion Topolg: „Comentarii critice”, în „Minunea
minunilor”, pp. 63-65). Pentru că, debutând editorial târziu, Al Francisc a purtat tot timpul în sulet convingerea
că poezia poate i o formă de supravieţuire, iar când ea izvorăşte din inimă, merită orice efort pentru a i scrisă:...
trebuia să fac ceva, prea se uitau pereţii la mine (mărturiseşte
Al Francisc în Autobiograia, „şucară”, scrisă cu mult umor
şi detaşare de sine, ce ţine loc de prefaţă plachetei „Minunea minunilor”) şi am avut norocul să primesc o subvenţie
de la stat cu ajutorul căreia am putut să îmi cumpăr un calculator vorbitor, papagalul, şi inspiraţia avea să mă împingă
spre literatură. Eu care înainte nu eram în stare să bat la
maşină nici măcar două vorbe de dulce, acum dau la iveală
pagini întregi, fără să le văd la propriu. Grafoman, prin urmare. Din 2011 până în prezent am reuşit să apar în peste
o sută de reviste literare şi să public patru volume de versuri,
dintre care unul în limba engleză, apărut în Statele Unite
(op. cit., p. 9). Poeziile (cel puțin cele 47 care alcătuiesc
sumarul cărţii „Minunea minunilor”) sunt, cu adevărat, „minuni”. Veselia (trucată?!), ironia şi auto-ironia, stilul aluziv
(o recuzită poetică ce-l apropie pe Al Francisc de optzecişti
şi postmodernişti), lejeritatea exprimării bine simulată şi
închisă ermetic în concizia textelor, oferă aproape icărui poem
capacitatea de a comunica trăiri şi stări suleteşti de incontestabilă verosimilitate: În spatele tău senzual / Mi-au ridicat
o spânzurătoare/ Şi stau şi m-aşteaptă nervoşi/ În timp ce tu,
detaşată/ Îţi faci unghiile/ Şi-ţi pui gene false,/ Ştiind c-am să
vin („Aşteptare”, p. 22), sau: Cineva/ Îmi sare-n spinare/ Fără
măcar să vorbească/ Şi dă din fund/ S-alerg mai repede/ Să
nu ratăm intrarea în Paradis („Cineva”, p. 32). Sentimentul
de izolare se disimulează şi el în travesti-uri aproape stranii:
(A murit singurul cal/ Care putea să mă ducă la tine/ Şi eu/
Am de toate/ Da nu şi copite – „Calu”, p. 50; De o bună bucată de vreme/ Sunt singur/ Ca un dinte lipsă din faţă/ Şi
zeii trag linie/ Şi nu mai lasă nici măcar o SINGURĂ fată/
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Să-mi treacă prin apropiere – „Singurătate”, p. 51; Sunt o
gheată uzată/ Pe care o arunci sus/ În podul rătăcit de nesine,/
Ştiind bine/ Că n-ai să mai urci niciodată/ La o parolă cu
mine – „Sus”, p.14), încât singura soluţie devine scrisul:
„Bag maşina de scris/ În priză/ Şi-mi ies poezii cu duiumul/
Da-s aşa de frumoase/ Că nu le mai las la joacă/ Nici măcar
afară în stradă („Maşina de scris”, p. 46). Pentru că, aşa cum
observă Ovidiu Moceanu, poezia lui Francisc Pal, scurte
texte, de notaţii în aparenţă fără legătură tematică, este „jurnalul” unei risipiri de sine, pe fondul unei melancolii de învins care îşi acceptă destinul surâzând. Biruinţa eului poetic
e în planul superior al înţelegerii tainelor acestei lumi în orizontul cărora i s-a rânduit un anume loc. De acolo, din contemplarea lor, toate se văd altfel, înţelese cu alte unităţi de
măsură, pe fondul unei iubiri discrete pentru oameni şi lucruri („Comentarii critice”, p.66).

Livia Ştefan,
Lolita 32
Casa de Editură Max Blecher,
Bistriţa, 2016, 67 p.
Livia Ştefan, născută pe 17 octombrie 1982, este imigrantă
în Bucureşti, (după cum este „avertizat” cititorul pe aripa interioară a copertei I), a debutat în 2012 cu volumul „re.volver”, i-au
apărut poeme şi povestiri în diverse publicaţii
(şi) mai scrie şi teatru, face fotograii şi este
punkista de rezervă la Oedip Piaf. Iubeşte lucrurile simple, ignorate. Dacă ar i ştiut matematică, ar i fost geolog şef. Nu putem şti dacă
cititorii care au parcurs până acum paginile
cărţii (Trebuie doar să deschideţi cartea. Şi o
veţi citi până la capăt, de parcă aţi fugi – Alexandru Vakulovski), pe care o semnalăm,
vor i ajuns sau nu la concluzia că era mai
bine ca Livia Ştefan să i ştiut matematică.
Cei cărora le vor i „sărit în ochi” fragmente
precum acestea: am făcut pipi cu chiloţii puşi/
cu frunze pe pulpe – p.10; sau: câtă frumuseţe/ de care ne doare în cur/ sincer/ ne doare
în cur – pp. 24-25; sau: fără compromisuri/
de căcat – p. 40, probabil îşi vor i răspuns:
„Da, era mai bine!”. Ele reprezintă locurile
comune ale poeziei de după 1989, prin care
unii autori (inclusiv o parte dintre „douămiişti”) s-au amăgit că dau expresie libertăţii de
exprimare, că îşi aişează originalitatea. Doar
că în cazul Liviei Ştefan, lectura atentă, călăuzită de „tableta” lui Vakulovski de pe coperta IV, poate descoperi (chiar „în fugă”) şi
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poezia adevărată: un şcolar îmbrâncit/ în noroi de golani/
este suletul meu/ şi e fericit/ ca piesele de schimb pentru/ camioane/ în magazinul cu rochii/ de mireasă/ este suletul meu/
şi e fericit/ nefericit & huligan & trist/ este suletul meu şi/ e fericit („tara mantra”, p. 9); o femeie adoarme/ şi visează/ că este un
mac/ care visează/ că este o femeie/ într-un lan de maci/ n-o să
vezi sângele („per speculum in aenigmate”, p. 28); când se
închide bodega/ & afară se scutură lorile de/ corcoduş/ peste
asfalt/ & peste trupul ei/ Obosit fredonează („ca boarea de
tutun”, p. 62) ş.a.m.d. Însă în „Lolita 32” (să ie titlul cărţii o trimitere la personajul feminin din romanul cu titlu
omonim al lui Vladimir Nabokov, cu care Livia din „anul
calului de apă” se aseamănă, măcar prin „strâmtoarea inanciară” insinuată?!) nu mai există nici un poem de densitatea acestuia (vine toamna porţiuni de fund se desfac şi
cad/ fundul singurătăţii ca fundul de tigaie/ ca fundul de
ocean/ ca fundul de sac/ în timp ce nebunii se joacă/ pe autostrăzi/ în timp ce bătrânii cad/ cu bicicletele/ în timp ce pe
fronturi oamenii/ continuă să-şi trimită bezele/ prăjituri şi
bucăţi de metal/ pe stradă merge o fetiţă/ de care nu se ocupă
nimeni) din volumul de debut al Liviei Ştefan: „re.volver”
(Casa de Pariuri Literare, 2012). Din acest punct de vedere,
„Lolita 32” este un regres, deşi talentul ieşit din comun
(subl.ns.) al Liviei Ştefan, câteva din calităţile scrisului său
(sesizate de Gellu Dorian, Felix Nicolau, Alina Purcaru,
Octavian Soviany) răzbat convingător şi din paginile sale.
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SKATEPARK
1.
Cînd am ieșit din blocul semiîncălzit, aburul de afară ni s-a părut primitor.
Lumina alterează totdeauna percepția.
Norii vătuiți, lăsați pe coline, soarele de nuanța gălbenușului pal
ne-au făcut să pornim hotărîți,
eu cu mîinile înfundate, preventiv, în geaca maro,
cu guler de blană sintetică,
tu în două straturi de haine lejere, pe spinarea bicicletei fără pedale.
Eu în jogging relaxat, tu împingînd, aparent fără efort, în adidașii miniaturali
ca niște roboței japonezi. Ți-am simțit respirația, ambiția,
dorința de a-mi arăta, dintr-un fel de dragoste enormă și neputincioasă,
ce fetiță extraordinară am,
cu nimic mai prejos de eroii în pijamale sau Mowgli,
sau Simba și Chiara,
pe care-i poți urmări, hipnotizată,
răpită de-o civilizație alien,
ore în șir.
Rîdeai, cu obrăjorii tăi împurpurați.
Lansai strigăte victorioase, ascuțite ca ale păsărilor.
Te-am lăsat să mă depășești puțin, în timp ce
adunam ultimele nuci scuturate de vîntul din luncă, în zori,
sau pierdute de ciorile care le prăbușesc, încercînd să le spargă,
din înaltul cerului pe asfalt.
2.
Trebuia să alerg, să iu cu ochii în patru și,
totodată, să decojesc cît mai mult sîmburele de nucă,
pentru c-așa îți place: alb, crud, aproape lăptos.
Trebuia să nu uit să mă bucur, să mă relaxez și să proit de plimbarea asta,
care putea i ultima, a noastră, împreună.
Încercam să memorez (ca un puști înaintea serbării,
poemul pe care nu l-a învățat toată săptămîna), aproape isteric,
detaliile: culoarea norilor și temperatura,
cafeniul stins al frunzelor neridicate de pe marginea aleii,
structurile familiare ale blocurilor,
liceul sportiv,
grădinița și creșa,
grădinile improvizate pe terenul cel mai abrupt,
în malul falezei, de zarzavagiii Mănășturului,
bordeiul unde se aciuaseră cei trei sau patru sau cinci declasați,
în căldură umezită și fum, și care mie îmi par, de iecare dată,
incomparabil mai fericiți decît noi: eu, alergînd cît pot de relaxat dar
simțindu-mi, insistent și înciudat, inima, ca un bolovan în colivia toracelui,
tu, vîslind din piciorușe la disperare,
încercînd din răsputeri să rămîi fetița-erou,
care-și salvează tatăl și tribul, copilăria.
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3.
Nu vorbeam despre asta.
Nu vorbim despre asta.
Pentru că mi se pare insuportabil să te manipulez,
ie și neintenționat, și, dacă mi-ar plăcea, uneori,
să îți deschid ochii asupra relațiilor dintre adulți, luptelor de dominație,
hegemonie și răzbunare, ezit pînă la urmă și mă retrag,
pentru o mie de ani, ca un leviathan
într-o schemă suicidală.
4.
Dar avem o complicitate, să știi, noi doi,
și complicitatea asta nu ne-o poate lua nimeni.
Ne îmbrățișăm din senin, apoi unul strînge un pic mai tare,
celălalt un pic mai mult, pînă cînd ne simțim,
prin straturi de haine, inimile bătînd puternic, accelerat:
două pisicuțe cu burticile lipite, mi-ai zis. Asta e dragostea
despre care ezit să vorbesc și pe care evit s-o-njosesc, Esterke,
îndoita vibrație, pe care sînt sigur că, dacă ai simțit-o acum,
ai s-o păstrezi toată viața... Te desprinzi din brațele mele iresc
și încaleci bicicleta ta roz,
plutești pe aleile curbe, întortocheate,
pline de semne de circulație care se bat cap în cap,
bucuroasă și luminoasă în lumea ta,
ca să revii la punctul de unde am plecat – intrarea în skatepark.
5.
La picioarele tale, în față, „grădina de ciment”, pista lărgindu-se,
rampele gri și lucioase ca o piele sintetică, întinsă perfect.
Mă privești peste umăr, căpșorul tău comic sub cozorocul „Gavroche”,
nu spui nimic, doar privești skaterii
improvizîndu-și exercițiile cît mai aberant, antigravitațional, ca verișorii lor
din orășelele californiene-n fantasmele lui Larry Clark.
6.
Poți să te duci și tu, dar stai aproape de mine și încearcă să mă auzi.
Bine, tati.
Să mă auzi, Estera, să ii atentă la mine.
Biii-ne, tati. ȘTIU, ta-tii.
Hai pe pista din margine, e pentru copilași. Te dai pe partea asta, numai pe asta, ai înțeles?
Da, tati, spui stins, rușinată că poate
ceilalți pitici trag cu urechea și au să-nțeleagă,
simultan și răutăcioși, că Ester are cu un an sau doi mai puțin decît ei.
Pentru că generațiile și subculturile astea preșcolare se canibalizează
într-un ritm cum nu v-ați putea imagina.
Iar tu ești mereu precaută, eviți violența,
provocatorii de cinci ani care sînt, uneori, la fel de sălbatici și cruzi
ca modelele-adulte (părinți, prieteni, familie).
Mai sălbatici. Mai cruzi.
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7.
Îmi îngheață sîngele de cîte ori alegi o coborîre complicată, o rampă înaltă,
aparent imposibilă pentru vîrsta, pentru vehiculul Hello Kitty.
Sau cînd treci, de pe o pistă pe alta,
pe sub balustrada nichelată,
aproape ștergîndu-i pe bikerii adolescenți. Te chem scurt,
cît mai încet, suicient totuși să mă auzi, prin valul de adrenalină.
La cuvintele mele te-ntorci, iar și iar, pe porțiunea supravegheată de părinți,
unde copilașii viermuiesc, într-un du-te vino solicitant,
ca un banc de alevini în apele calde și puțin adînci de la țărm.
8.
De cîteva minute Ester face coborîrile și salturile
în compania băiețelului îmbrăcat în fîșul kaki.
Se plac fără cuvinte, rîd, țopăie pe rampa gălbuie.
Dau startul coborîrii pe rînd. Mă surprind studiindu-l
(oripilat și încîntat, poate, la fel ca Ester):
n-am mai văzut de mult un puști așa slăbănog,
așa palid, cu atîta foame de sport.
Ochii vii și enormi și negri continuă, poate, linia genetică a unui luture.
Se retrag, într-un ritual comun și – pentru mine – extraterestru,
departe de grupul preșcolar,
sus,
pe rampa cea mai înaltă, de culoarea parchetului.
O folosesc ca pe un tobogan. Se împing și
se trag de mînă unul pe celălalt, încîntați. Își înmoaie încălțările într-o baltă,
încercînd să-și imprime urma, clară ca un sigiliu,
pe plasticul mat. Cerul e o idee mai întunecat.
Stropi mărunți ca pistruii se lipesc de haine, ciment, asfalt.
9.
Vezi craniul ăla, îl vezi? E o fantomă, ixează băiatul peretele lucrat în spray verde.
Da, e o fantomă.
Un cap de păianjen.
Un păianjen care face caca, plusează Ester.
Caca și pișu, rezistă băiețelul.
E un căcat de păianjen, închide Esterke cercul.
Tatăl băiatului, pînă acum doar apatic (zîmbindu-mi chinuit
de cîte ori privirile ni s-au intersectat), devine grav.
Puștii fac tumbe, se tîrăsc într-o bucurie indiferentă la noi.
Pistrui lichizi li se imprimă pe haine.
Alunecă pe rampa cafenie, se tîrăsc pînă la pisc,
căutînd orice prilej ca să-și unească mîinile.
Mîinile mici ating Everestul.
10.
Uite un fund de bebe, descoperă băiatul.
Un fund de caca și de pipi și de păianjen, completează Estera.
Ce-i asta, Horia? Tu nu ai fund? e din alt ilm tatăl ofensat.
Crezi că tu ai fost altfel? Mai vorbește o dată așa, că mergem acasă.
Și-așa plouă de-o jumătate de oră.
Pe tine te cheamă Horia, pe mine Estera,
ixează mica instigatoare începutul unei frumoase prietenii.
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Horia și Estera. Estera, zice băiatul cu ochi de luture,
ca și cum s-ar i îndrăgostit de-adevăratelea.
11.
Siluetele tatălui (vexat) și băiatului (întristat)
dispar în aburul dup-amiezii.
Lumina se estompează și ea.
Conștientizăm frigul.
Estera-și abandonează bicicleta pe pistă, i-o ridic,
fuge din toate puterile spre zona aparatelor de gimnastică,
de parcă skateparkul ar i devenit instantaneu
cea mai jalnică distracție de pe Pămînt.
12.
O ajung din urmă, ne antrenăm mușchii picioarelor, pe stepper-ele perechi:
Tati, vrei să ii tu Horia acum?
...
Știu eu un joc. Vrei să ii Horia?
...
Horia, hai să ne dăm pe aparatul ăsta. Așa, ridică piciorul.
Uite, vezi, și sîntem față în față. Ce bine e, încearcă să se convingă
și să mă convingă mîța asta la patru ani și patru luni.
Îmi dai mîna, Horia? Așa. Uite, te duc la leagăne!
Pe urmă:
Gata, tati. Nu mai vreau să ii Horia, tu nu ești Horia, tati! Ești tati al mieu.
13.
Începe să plîngă. Îmi strînge puternic piciorul,
ca de atîtea ori cînd crede că m-am supărat
și că nu o cert numai din milă. Dar eu m-am întristat acum,
poate, pentru că băiatul și tatăl lui au plecat.
Pentru că Ester se simțise atît de bine în secundele alea,
imponderabile,
irepetabile,
pe pistă.
14.
Duc într-o mînă bicicleta ușoară, de aluminiu,
de cealaltă o țin pe Estera, îndrăgostită și îndurerată.
Găsim un ciot de cretă portocalie și umedă și colorăm pe asfalt.
Melc.
Ponei.
Șarpe.
Pictăm cu bețe înmuiate în apă trovanții despicați în jumătăți de lună,
înșirați de-a lungul aleilor. Culegem primele
(sau ultimele?) frunzișoare de păpădie,
pentru refugiatul nostru sirian,
hamsterul Tricky. Numai rostindu-i numele,
simplu și comic,
Tricky, Tricky, fetița Tricky,
ne umplem de căldură și bucurie, de bunătate,
îl vedem umlîndu-și, ca două alveole,
obrăjorii cu frunzele de păpădie.
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Lucrurile bine făcute
aseară am adormit la
picioarele tale la radio cineva
se apuca rar și serios de treabă
picioarele mele erau sprijinite
pe aparatul de respirație
non-invazivă
corpurile noastre
alcătuiau un triunghi
luminos
în mijlocul căruia a aterizat
la ix wizzairul
cu toți prietenii
care te-au îmbrățișat
în sms
și ți-au transmis energii
pozitive
și au făcut minuni
din sacramento
din belfast din cairo
via skype până la sala sporturilor

dar nu au mai trecut strada
plus frate-to întorcându-se
cu toți
dracii pe el și mustrare de
la Prea-Înaltul
toți așteaptă să se facă
mai repede peștele la grătar
cu răbdare și compasiune
în deschidere la ceafă, mici, cârnați
dar îl faci tu cum știi
că nu ne băgăm la pește
se deschid dozele de ciuc
urmărim
fără interes fetițele care se
chinuie să treacă
luturașul de
badminton de la una la alta
prin norul gros și negru
de cauciucuri arse.

Nr.2/2016

Să ﬁi tânăr nu se mai poate

a 2-a supă de roșii pe 2016
a făcut prăbușire & haos
o bulină ici
zece buline colo tava
aragazului plus câteva
pătrățele de gresie
care se alau împrejur
și sufereau cum
știu ele
căci bulinele
erau ierbinți ca naiba
deci dacă o oală
clocotește pe foc și
rubeolă vulcani
noroioși altceva ce mai
știi ea clocotește
el clocotește
voi clocotiți eu cu
picioarele înghețate în
papucii de casă
întrebarea cumplită
de ce nu ți-a plăcut ilmul (!?)

să ii tânăr nu se mai poate să ii tânăr
în mintea ta se poate
Numai că italianul nu prinde
paradoxul
În traducere se bagă încă doi
cu gura plină și doar pt. că
se simt prost
că oaspetele râde
Aiurea pentru că se râde
la masă dar
Înțeleapta pământului
E deja nemulțumită zice că respectul
Trebuie să ie același
il rispetto dar e ok
E un cuvânt care sună bine
La ambele națiuni deasupra
carul cu boi mici
În farfurie quatro formaggi
Dedesubt un covoraș zzzburător
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compunere 3
acum că se apropie ora
închiderii și luminile
s-au micșorat misterios
în bol mai ai 2 guri
de salată
caesar și deloc bere
alea iritate că nu mai
pleci tu cu iritarea
de hotel negresco dar cu
greață de
festival 39 la pendul
s-a dat ora exactă
când se face
nota exact cum
ți-ai dorit mereu să achiți
cu meritele tale personale
predominant suletești
neocolind cu falsa
modestie cu discreția
caracteristică
pe cele cuantiicabile ba
dimpotrivă plus că
bianca ți-a fost elevă
la colorom
dar nu știe despre tine că
înainte să ii un autentic
poet ocazional
ai fost un vigilent portar
în selecționata
generală 19 și
că ai fotograiat
e x h a u s t i v strada
dimitrie anghel
cu everything in
it’s right place cum ar
zice/face a.a dar
nu pentru google
maps ci ca să rezist până
la capătul ei
și mai mult decât toate
astea am fost profesor
de rezervă
pentru toate gravidele din oraș
și nu mi-am mai dorit nimic
altceva
mă jur pe ce am mai sfânt
decât un consiliu
de administrație
care să înțeleagă că nu eu
sunt tatăl acestor bastarzi
și că mai am nevoie de 10 lei
exact nota pe care, bianca,
ți-am dat-o
întotdeauna pe merit
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Acum așteptăm
chiar acum așteptăm
amândoi cu suletul la gură
în camere separate
(bravo!) ca pieptul de pui
avicola produs neinjectat
să se coacă în frigider
și înăuntrul
acestor pectorali
sănătoși % bio
să se strecoare brânza sirtaki
și spanacul popeye
marinarul și crește
la loc cocoșul îmbunătățit

aripile lui străpung
platoșa de freon
decolând ezitant
la început că nu știe
bucătăria și nimeni pe
fază să-i dea curaj
greșit ajung primul
tu ca de obicei tu primul
dormitorul e mai departe
decât livingul e simplu
îl prindem în farfurie
căci foamea
e mai presus decât
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NF
e north face frumos
țesut pe umărul tău drept
de unde a ieșit tatuajul
cu love u cosmin și urma lui
love u cosmin e unde pun eu palma
spui repede
e scos cu laserul nu mai e nimic

acolo și nu crește la loc ba da
e lemnul neted în care scrijelești
ceva cu vârful cuțitului și
de ce ai umbla cu cuțitul
ziua în amiaza mare
și aia nu se mai repară ever
crezi ce vrei las-o baltă

După bal
smartwoman de la
http://smartwoman.hotnews.ro
& dirigintă își instruia divizia de yuppies
de la profesională ultima lecție
1. never mix drinking and driving și
2. să nu calce în fermentația lăsată
de boboci ok teacher luăm taxi

cu căldură/discretă/amenințare
de profesorul de lb. și lit. română
care se făcuse una cu lb. și lit. română
a văzut-o contabila care una
cu registrele se făcuse
cum adormise lângă
lustra din sufragerie epuizată

profesorul de biologie
nu și-a dorit se jură carol davila
dar acum erau una
oamenii care se hrănesc
cu otravă sunt la fel
ca oamenii care se hrănesc
cu ierburi cu naturisme
cu sănătatea din cloroilă
și că în medicina adevărată
holistică standardele îți
spun cifre pentru normal
eu îți spun pentru dragoste
căci dragostea
e cifre e cifre domnu de română
atunci când inima bate regulat

dar dacă ne dorim
suicient de tare

dar dacă ținem pumnii strânși
și ne dorim tare de tot
fetița nr.2 a contabilei începe
să leviteze
după ce a citit fram ursul
polar și încă două cărți
din bibliograia recomandată
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profesorul de matematică
una cu matematica scrie
cu degetul pe fața de masă
toți suntem niște coduri niște
cifruri nu putem i furați
ca bicicletele de la stâlp
dar dacă ne dorim
suicient de tare
s-ar putea să vină
cineva cu un bomfaier
să ne taie
ombilicul de plastic cu lăcățel
să ne transporte cadru cu
cadru spiță cu spiță pe un
tărâm de vis
apoi a tras fața
de masă și
nimic nu s-a vărsat toate
au rămas la locul lor
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Premiul de debut în poezie „Alexandru Mușina”

Refugiu
E aşa la modă acum
să ii intolerant şi neprimitor
încât îmi vine să mă mut
în casa dulcii indiferenţe
pe care aţi părăsit-o.
Am fost pe drumul cu furci, topoare
şi aberaţii până-n dinţi
când aproape nici nu mă copsesem
şi acum mi-e absolut lene
să-l parcurg cu voi, oameni în toată irea,
mai bine mă sui pe calul troian,
mai bine din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,
mai bine revoluţia n-o să ie televizată,
mai bine în picioare printre ruine,
mai bine cine pleacă la plimbare pierde locul de onoare
şi cine merge la război nu-şi ia locul înapoi.
Am trecut pragul spre femeia clişeu
care face ciorbă de găină cu tăiţei de casă
şi ardei umpluţi,
iar apoi o să trec pragul spre femeia
care urcă pe munţi la sfârşit de noiembrie
şi femeia
care nu crede că există praguri de trecut,
iindcă n-am trecut singurul prag
pe care tot zic că vreau să-l trec,
nu m-am mutat în cătunul sălbatic,
nici în ăla cu fascie în centru,
nici în ăla fără iluminat nocturn,
nici în ăla unde cunosc vecinii,
nici măcar în cătunele din viitor
ca ăla de pe lângă satul străbunicii paterne
pe care am vizitat-o o singură dată,
ăla din partea italiană a Elveţiei,
ăla din satul argentinian unde a vândut salam
Priebke persoana
(în opoziţie cu Priebke motanul).
Aşa că n-am casă,
n-am prag,
prin muncă şi economie nu ajung la bogăţie,
ce poem repetitiv scriu eu,
cum cătunul ăsta
e ca steaua pe care noi o vedem şi nu e.
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Singură
Am fost singură
într-o cabină de probă.
Am probat două rochii.
Am ales una din ele.
Rareori sunt singură.
Îmbrăcându-mă şi dezbrăcându-mă
în faţa oglinzii,
mi-am amintit de o vară
în care eram singură mai mereu.
Parcă venea din când în când un bărbat pe la mine,
parcă am plecat o dată din oraş,
în rest, trăiam aruncată pe un pat de ier
şi aveam un frigider mic
pe care-l foloseam preponderent la a face gheaţă.
Nu ştiu de ce devenise gheaţa
aşa importantă pentru mine, în vara aia.
De atunci n-am mai făcut niciodată.
Am văzut că acum se găseşte de vânzare.
Numai gheaţă n-am mai cumpărat.
Da, despre singurătate.
Nu era cine ştie ce.
Citeam mult, vedeam multe ilme
şi-mi iroseam potenţialul.
Şi acum cred că mi-l irosesc,
curge cu laptele.
Dar măcar acum mă încadrez
în standardul Celui Interzis
şi am capacitatea să cânt în iecare zi.
Mărturisesc că am părul foarte lung,
aştept venirea toamnei
şi posibilitatea să-l port desprins.
Amin.
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Autism
M-am diagnosticat cu autism azi dimineață
în urma citirii unui articol
în care un tip de treizeci de ani s-a diagnosticat cu autism
în urma diagnosticării cu autism a iică-si de patru ani.
E un tăvălug al autismului.
M-am uitat aseară la fotograii cu mine la pubertate şi,
Doamne,
stranie mai eram.
Revenind la autism.
În cea mai confortabilă perioadă a vieții mele,
când se chema că sunt romancă,
dar de fapt eram torreangeleancă,
dar de fapt-fapt eram româncă,
când munceam de acasă
şi socializam numai cu cine voiam,
citeam ininit şi beam suicientă bere,
aveam nevoie de câteva zile
în care să stau absolut singură
şi să nu vorbesc
după ce venea cineva la noi în vizită.
Bam, autism, aşa face şi tipul din articol.
Când mănânc ceva cu pâine,
trebuie ca cevaul să ie pe pâine,
nu se poate să iei alternativ
câte o muşcătură din iecare,
ca animalele.
Dacă pe pâine e întins ceva,
nu trebuie să rămână spații goale.

Nu îmi place să mănânc chestii moi.
Dacă un rest ajunge în chiuvetă
şi se înmoaie prin spălarea vaselor,
mi-e teribil de scârbă să-l ating,
iindcă a devenit gunoi,
aşa că chem asistența
(când trăiam singură
făceam tot posibilul să nu se întâmple asta
sau îl luam cu un morman de şervete).
Nu suport mai mult de 2-3 taburi deschise în browser,
nici măcar la alții.
Nu vreau să văd texte scrise cu mai mult de un font
sau mai mult de o mărime a scrisului.
Bam, mici ocd-uri,
bam, autism,
aşa am citit într-un articol.
Bam,
autism,
bam,
autism,
bam,
autism,
bam,
autism,
sună bine.
Bam.
Bam.

Șarpe

Cică pe munte sunt şerpi,
dar doar dacă te abaţi de la potecile turistice.
Şşşarpele şşştie şşi nu circulă
decât pe cărări nemarcate,
când vede semnele vopsite pe copaci şi pietre
ia calea îndărăt şi se afundă în pădurea deasă.
O, preafrumoasă pustie, şarpele vieţuieşte în tine.

Cu cât eşti mai gras,
cu atât trebuie să te muşte mai mulţi şerpi
ca să păţeşti ceva.
Din păcate, graşii şi şerpii nu prea au acelaşi teritoriu.
Şansele sunt mai mari ca şarpele să ie cel muşcat,
dar pentru asta e necesară o colaborare.
Eu nu am urcat niciodată într-un far.
Dar șarpele l-am văzut.
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Izvor
Am diversiicat-o direct cu pâine și vin.
Nu.
Am diversiicat-o direct cu carne și sânge.
Înghite cu nesaț, plescăind.
Are trei luni și jumătate și bea sânge
în iecare săptămână.
Trupul ei strălucește în somn.
E beată de lapte.
Din țâțele mele curg în ea
kilograme, mâini curioase, unghii tăioase,
priviri ixe, urechi de elf, lacrimi.

Stropesc totul cu lapte, să crească la fel,
să nu-i rămână mică lumea.
În curând n-o să mai încapă
în cameră, în oraș, în cer.
În curând n-o să mai ie
ghemuită toată, grea de somn,
la pieptul meu.
În curând
o să mă aștern la picioarele ei
și o să mă fac rădăcină.

Depresia vine şi stă în tine
Depresia vine într-un miez de pâine cu ierburi şi măsline,
într-o coajă prea tare,
într-o foame prea mare,
într-o lipsă de chef cronică
şi o stare catatonică.
Depresia vine când nu te mai entuziasmează
nici măcar cel mai frumos magazin din lume
şi când mănânci tot ce ai în casă,
plus o pungă de alune.
Depresia poate i scrisă cu veselie
şi poate i trimisă de ultraşi la brutărie.
Eu sunt cel mai bun poet român,
nici măcar nu scriu versurile pe care le compun.
Vorbesc şi cânt în rime pentru o vulpe
lipită cu aracet de burtă, plete, țâțe, pulpe.
Plănuiesc să o iau în spinare
şi să merg până nu mai am picioare.
Prima dată am scăpat de depresie într-o apă cu clor,
acum nu am timp, doar tânjeală şi dor.
Prima oară aveam ape aproape,
acum am doar praf, muncitori, hârtoape.
Ăsta nu e un strigăt de ajutor,
e doar un joc sinistru de uşor
în care cânt că vreau să mor.
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Șoseaua Virtuții. Cartea copiilor
(fragment)

Cînd avea nouă ani, Gipanu a găsit o cheie de mașină
în spatele blocului. Era o cheie de Jeep, i-a spus doct Grasul, care a vrut să-i dea pe ea două chei de Dacia. Gipanu
n-avea ce face cu cheia pe care o găsise, dar a pus-o pe șnurul cu cheia apartamentului pe care-l purta la gît, cînd i-a
explicat Grasul ce era un Jeep. Petre, care ne găsea porecle
la toți, i-a zis Gipanu, cînd el ne-a spus că o să-și cumpere
un Gipan după ce se face mare. Tatăl Gipanului era diacon
la o biserică din Andronache și-l făcuse și pe el bisericos.
Pe atunci Gipanu îi scria bilețele lui Dumnezeu. Le plasa
la icoane, între geam și ramă, deși taică-su îi spusese că
bilețelele astea nu-și făceau efectul dacă nu erau binecuvîntate pe popa bisericii. Mama Gipanului era șoferiță de
troleibuz. După părerea ei, Dumnezeu Drăguțul le trecea
cu vederea copiilor care se duceau la biserică amănuntul
că nu treceau cu bilețelele pe la popă să le taxeze. Pe atunci
Gipanul voia să se facă șofer, ca maică-sa. Asta-l enerva pe
taică-su, care visa să-l vadă popă. Gipanu stătea toată ziua
pe-afară, cu cheia de gît. N-avea timp de lecții. Peste drum
de blocul nostru era o spălătorie de mașini. Cînd n-avea cu
cine să se joace, Gipanu se ducea la spălătorie. Mai ștergea
cîte un parbriz și, cum era mic, îl puneau hăndrălăii de la
spălătorie să dea cu aspiratorul pe sub scaunele mașinilor.
Se alegea și cu ceva bani, pe lîngă plăcerea lui de a pipăi
mașinile străine, în așteptarea zilei cînd Ochiul, cum îi
zicea el lui Dumnezeu, avea să-i asculte rugămințile de pe
bilețele. Deasupra intrării în biserica de la noi din cartier
era pictat un ochi albastru, într-un triunghi, încît, convins
că asta era imaginea Lui, Gipanu se închina și cînd trecea
pe lîngă magazinele de ochelari.
Amed, care avea grijă de cei mai mici din grupul nostru,
îl trimitea pe Gipan să-și facă lecțiile, cînd îl vedea că bîntuia de unul singur pe străzi sau că pierdea vremea la spălătoria de mașini. Ca să scape de gura lui Amed, Gipanu se
ducea la două străzi mai departe de blocul nostru, în fața
unei prăvălii cu produse naturiste. În dreptul prăvăliei se
opreau mașini scumpe conduse de băieți și fete cărora, credea Gipanul, Ochiul le ascultase rugăciunile sau le citise
bilețelele. Gipanu n-avea decît zece ani cînd s-a lansat în
afaceri cu iarbă, mai întîi fără să știe. Umbla cu ochii în
pămînt, ca taică-su, lumea din cartier îl știa de bisericos, așa
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că el primea banii de la tipii și tipele din mașini și-i ducea
la prăvălie. Iar din prăvălie ieșea cu plicuri și pliculețe
pe care le dădea clienților din mașinile parcate ceva mai
încolo. Primea bacșișuri grase pentru operațiunile astea,
pe care le făcea în contul iubirii față de aproapele, dar ca
să nu se trezească că-i spune taică-su, cu care avea o relație
luctuantă, cine știe despre bani, îi pitea în cutia cu podoabele pentru bradul de Crăciun. Prăvălia cu produse naturiste funcționa non-stop. Mirosea a plante aromatice. La
tejghea vindeau cu schimbul un student vesel cu părul
legat într-o codiță și o roșcată care fusese laborantă la dispăruta fabrică de avioane, de unde se alesese cu un cîntar
pentru care un ir de păr avea o greutate considerabilă.
Roșcata voia să devină stewardesă la TAROM. Agățase de
tavan, cu un ir de gută, aproape invizibil, un mic avion
de plastic, Rombac, al cărui rost era să-i aducă aminte de
adevăratul ei scop în viață. Roșcata era nemăritată. O chema
Luana, și-l privea pe Gipan ca pe iul pe care l-ar i putut
avea cu zece ani înainte, cînd avea 17 ani, dacă nu și-ar i
făcut chiuretaj. Și ea se ducea la biserică, de cînd alase că
nu mai putea avea copii. Se măritase cu un controlor de
zbor de la aeroportul Băneasa, cel care o lăsase însărcinată,
pe vremea cînd el nu voia copii, și care acum o amenința
cu divorțul, dacă nu-i face un moștenitor. Roșcata îl inițiase pe Gipan în tainele ierbii pe care o vindea după ce o
punea pe cîntarul ei de fostă laborantă. Tot ea îl punea să
stea la tejghea în locul ei, ca să nu mai tot pună în ușa prăvăliei anunțul cu „Vin imediat”, pe care-l folosea cînd se
ducea să fumeze, în spatele clădirii, una dintre țigările pe
care și le răsucea din iarba pentru clienți. Roșcata se întorcea în prăvălie cu o privire strălucitoare, de parcă ar i
băut ceva, și sula spre avionul agățat în tavan, făcîndu-l
să se legene într-un început de zbor. Gipanul, care începuse
să fumeze, seara, cu noi în spatele blocului, se lăsa pupat
pe obraz de roșcata recunoscătoare, care nu mirosea a
tutun, cînd se întorcea în prăvălie, ci a altceva, care, puiule,
te face să visezi ce-ai vrea, cu ochii deschiși, atunci cînd în
somn nu mai ai decît vise care nu-ți plac. Roșcata – o
chema Raluca – îi spunea totuși Gipanului că un copil ca
el n-avea nevoie să fumeze așa ceva. Nu că i-ar i interzis
să vadă cum e, dar, pentru băieței, iarba asta era ca și sexul,
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sau pe undeva pe-aproape. N-are rost s-o încerci, cîtă
vreme îți ajunge cum ești. Pe atunci Gipanului nu-i plăcea
să fumeze. Nici nouă. Scuipam după iecare fum pe care-l
trăgeam în gură și-i dădeam urgent drumul înapoi, tușind
sau lăcrimînd, iindcă ne intra și în ochi. Ne uitam la
Amed și la Ilașcu, care trăgeau fumul în piept, și ne sfătuiau
să nu încercăm și noi asta, ca să nu ne înecăm. Amed ne
sfătuia și să nu ne masturbăm, atunci cînd ne duceam să
ne pișăm în spatele garajelor. Puța lui crescuse și se schimbase la culoare, nu mai era albă ca restul pielii lui, ci devenise cafenie, și el care le știa pe toate ne spunea că
obiectul cu care făcea pipi va mai crește, deși era utilizabil
sexual și atunci. Fosta lui puțică nu semăna cu ale noastre
nu numai pentru că crescuse și se colorase în cafeniu, ci și
pentru că, ne spunea Amed, el fusese botezat în legea lui
Mahomed cînd era mic, în Libia, și îi fusese tăiată pielicica
de pe vîrful puțicii.
Cînd mama lui venise cu el în țară, îl botezase și la
ortodocși, fără remușcări, ca și cum ar i vrut să-și ia revanșa pe cei care-i omorîseră soțul – dacă povestea că tatăl
lui Amed fusese generalul era adevărată. Totuși, cînd îl dăduse pe Amed la școală, îl ținuse deoparte de ora de religie.
Îi citea ea, acasă, seara, și din Biblie, și din Coran, încît de
pe urma acestui amestec de cărți sinte, Amed încă nu se
hotărîse căruia dintre cei doi profeți să se închine. În
schimb, pînă să se apuce de afaceri, ne-a povestit și Biblia
și Coranul, cu aceeași smerenie, încît Gipanu l-a întrebat
dacă n-ar i fost bine să încerce cu bilețelele lui și la icoanele
din moscheea cu acoperiș auriu care apăruse în cartier.
Amed l-a dezamăgit cînd i-a spus că nu era cazul, iindcă
în moschei nu există icoane, dar dacă voia să-i adreseze
profetului Mahomed vreo rugăminte, n-avea nevoie să i se
adreseze în scris. Dar Mahomed știa românește? Traducerea n-ar i trebuit să ie un obstacol, și-a dat Amed cu părerea. Dar după ce i-a spus că ar i trebuit să mai facă una-alta,
pentru a i luat în seamă de Allah, Gipanul s-a lăsat păgubaș. Ar i avut curaj să renunțe la vîrful ciucurelului său,
însă atîta i-ar i trebuit, să-l vadă taică-su că-i face temenele
lui Allah, la ore ixe.
Pe cînd Amed îi oferea consultații religioase Gipanului,
la noi în cartier apăreau diverși predicatori ambulanți. Doi
dintre ei au convertit-o pe Marcela din blocul ceferiștilor,
care e lipit de al nostru. Erau îmbrăcați în costume negre,
cu cămăși albe, încheiate și la nasturele de la gît. Nu purtau cravată și vorbeau românește cu greșeli, dar cu un accent american care a atras-o pe Marcela mai mult decît
talentul lor de misionari. În ziua în care băuse prima oară
Coca-Cola fabricată în România, Marcela ajunsese la concluzia că destinul ei era să-și cumpere Coca-Cola din țara
ei originară. Începuse să învețe engleza cu o îndîrjire
explicabilă. Ai ei trăgeau atît de rău mîța de coadă, încît
iarna erau zile cînd dimineața mîncau pîine cu lapte îndoit
cu apă, la prînz, pîine prăjită în undelemn, și seara se culcau cu burta goală. Pe atunci, în blocurile noastre, șomajul

ASTRA / 3-4, 2016
http://www.revista-astra.ro/literatura/

Proză

era privit ca o treabă rușinoasă, așa că părinții Marcelei
și-au vîndut Dacia, apoi mașina de cusut Ileana și, în cele
din urmă, apartamentul pe care-l primiseră ca muncitori
specialiști în fabricarea țevilor de tun, la uzinele Republica.
Maică-sa era laborantă, iar taică-su maistru. Amîndoi aveau
grade și în armată, ca suboițeri, dar asta nu i-a împiedicat
să ajungă șomeri cînd s-a terminat cu producția de țevi de
tun la uzinele de la care primiseră apartamentul.
Marcela, care era cu un an mai mare decît Gipanu, nu
accepta decît o bucățică din sendvișurile cu care noi ne întorceam acasă de la școală, oricît îi era de foame, restul îl
arunca la cîinii care veneau în jurul nostru. Cîinii erau mai
puțin înfometați decît ea. În ziua cînd a băut Coca-Cola
dintr-o sticlă mare pe care ne-am trecut-o de la unul la
altul, fără să putem bea mai mult de o înghițitură, atît era
de acidulată, Marcela a ținut-o la gură pînă a golit-o. S-a
uitat după aceea la noi atît de fericită, încît cei cărora trebuia să le vină rîndul după ea au înghițit în sec, cu ochii
la frumusețea ei de fată de 12 ani căreia începuseră să-i
crească sînii, dar încă nu știa ce era cu temerile fetelor mai
mari decît ea, care o făceau pe Adriana, de care era îndrăgostit Amed, să nu ne mai arate, ca înainte, ce culoare
aveau chiloții ei și să-i împartă pe băieți în două categorii.
Cei pe care începuse să-i mîngîie pe cap, ca pe mine, fără
să știe că după aceea o visam noaptea și a doua zi ne doream să ne mai mîngîie pe cap și să ne spună băiat mic, și
ceilalți, ca Petre și Amed, care voiau s-o sărute și să-i atingă
sînii și care sufereau mult mai rău decît noi cînd Adriana
nu cobora de la etajul patru al blocului, ca să ni se alăture.
În ziua cînd părinții Marcelei au plecat din apartamentul pe care-l vînduseră, tot ce mai aveau a încăput într-o
dubă pe care le-au adus-o misionarii. Tatăl Marcelei era
ateu, așa că n-avea nimic împotrivă. Maică-sa, însă, nu
s-a lăsat să-și încarce acareturile în duba lor, pînă n-a scos
unul dintre ei o biblie mică din geantă și i-a arătat-o, ca
dovadă că se închinau aceluiași Dumnezeu ca și ea. I-am
ajutat și noi să-și ducă lucrurile la mașină. Eu am luat din
bucătărie mașina de tocat carne, pe care mama Marcelei
uitase cînd o folosise ultima oară. Se mutau în Ferentari,
într-un bloc în care le-o luaseră înainte alți pocăiți strîmtorați.
Tatăl Gipanului ieșise și el în spatele blocului să-și ia la
revedere de la ei. Și ce i-a venit: s-a legat de cei doi misionari că proitau de sărăcia ortodocșilor, ca să-și facă planul
la convertiri. Cei doi i-au răspuns cu un citat din Biblie –
sau ceva pe-acolo: Ajută-ți aproapele! Tatăl Gipanului, care
mai bea acasă vinul primit de la pomeni și pomeniri, a
luat-o ca pe un îndemn personal. Cu ce să-și ajute aproapele un dascăl amărît ca el? Poate popa, dar și el, avea rate
la casă și doi copii la facultate! La biserica din Andronache
unde era el dascăl, credincioșii vîrau numai mărunțiș în cutia
milei, iindcă ăia înstăriți se duceau la bisericile din centru,
la popa Galeriu și la Patriarhie, să se închine în văzul televiziunii. Tatăl Marcelei, care pînă să ajungă șomer, făcea
grătar în spatele blocului și-l invita pe dascăl să-i dea bine-
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cuvîntarea, ca să nu se mai uite chiorîș nevastă-sa la el, de
la balcon, i-a răspuns posomorît că-i ajungea că și-a vîndut
casa. Nu mai avea nevoie și de un scandal la plecare. Tatăl
Gipanului i-a lăsat în pace pe cei doi misionari și a pus
umărul la ridicarea aragazului în dubă. Cînd operațiunea
asta s-a încheiat, Marcela a trecut pe la noi, să ne pupe. Nu
știu cît de mult îi crescuse credința, dar ca să nu pară că
pleca în Ferentari cu coada între picioare, ne-a spus, pe rînd,
God bless you! In God I trust! și See you! Doar cînd s-a
suit în dubă, ne-a zis Pa!, ca și cum ar i urmat să ne întîlnim din nou în spatele blocului. În ziua următoare,
Marcela n-a mai apărut în spatele blocului să muște o dată
din sendvișurile pe care i le păstram și să arunce restul la
cîini. Marele Țiți a remarcat asta. Era un maidanez pur
sînge, inteligent și rău. Aveam cu el o relație strînsă. Din
prima zi cînd ne-am mutat aici, Țiți m-a mușcat fără să
latre de pantalonii pe care-i îmbrăcasem prima oară, ca să
ies la joacă cu copiii pe care-i vedeam în spatele blocului.
După ce mi-a rupt pantalonii s-a retras, continuînd să mă
urmărească din ochi și mîrîindu-mă preventiv. Voiam să
mă duc în casă să mă plîng că după ce că ne mutaserăm
de la prietenii mei din Drumul Taberei, mă mușcase și un
cîine. Atunci l-am cunoscut pe Amed, care mi-a spus că
Marele Țiți n-a vrut decît să-mi atragă atenția că el era
stăpînul aici. Țin minte că am început să plîng de necaz
și atunci Țiți s-a apropiat de mine cu o demnă prudență
și m-a hămăit amical, ca și cum m-ar i primit în haita lui
de cinci cîini, care avea să crească mai tîrziu pînă la 20.
Cînd i-am aruncat noi sendvișurile în locul Marcelei, Țiți
mai întîi ne-a hămăit întrebător, apoi le-a adulmecat și
de-abia după aceea a mușcat dintr-unul, semn că și Roșcatul, Lupoaica, Dalmațianul și cei doi Albi peste care era
șef se puteau repezi la celelalte. Ăsta a fost primul moment
în care am constatat că ne lipsea foamea Marcelei. Apoi
ne-au lipsit lecțiile ei de engleză, pe care ni le dădea gratuit,
la fel cum le primea de la misionari, și în cele din urmă
ne-am dat seama că ne lipsea fata aceea, de 12 ani, care ne
povestea fără jenă ce se întîmpla la ea în casă, la fel cum și
noi făceam același lucru. Marcela era mîndră de sărăcia
părinților ei, dar nu și de sărăcia ei, în timp ce noi, ceilalți,
ne comparam unii cu alții, pornind de la nivelul de trai al
părinților noștri. Pe atunci, Amed și Ilașcu nu aveau cu ce
se lăuda. Adriana părea coborîtă din altă lume, atunci cînd
ni se alătura, în spatele blocului, iar Grasul, deși era cel mai
mare dintre noi, nu știa la ce-i ajută asta.
Amed și Ilașcu s-au dus s-o spioneze pe Marcela la blocul
ei din Ferentari. Se așteptau s-o vadă în fața sau în spatele
blocului, împreună cu ceilalți copii, așa cum apărea la noi
după ce se întorcea de la școală. Nimic! Au alat doar că o
fată nou venită în blocul pocăiților din Toporași vorbea la
templul din cartier cu un succes ceva de speriat. Era o predicatoare cum nu mai fusese nimeni. Amed era sceptic. Marcela era o fată simpatică, dar de unde pînă unde să ajungă
predicatoare? Ilașcu, în schimb, s-a dus la templu, să se
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convingă. Era Marcela, prezentată ca o mică minune a
credinței, și care își juca rolul cu un aplomb cuceritor. Mai
precis, fosta noastră vecină povestea la templul pocăiților
ceea ce ne spunea și nouă, cu deosebirea că acolo nu mai era
Marcela cea moartă de foame, ci sora exemplară care a descoperit credința, înainte de a cădea în păcatele sărăciei și
ale promiscuității. Ilașcu a izbutit să-l convingă apoi pe
Amed că Marcela nu-și schimbase credința din motive de
oportunism material, ci pentru că lipsurile cronice din
familie îi deschiseseră o nouă perspectivă religioasă, la care
contribuiserăm, și noi, cînd îi aduceam sendvișurile pe
care nu le mîncam la școală.
Cînd Marcela s-a despărțit de noi, toți vecinii au ieșit
să-și ia la revedere de la ai ei, în special de la taică-su. În
amintirea perioadei apuse în care el ieșea primul, duminica
dimineață, cu grătarul în spatele blocului, să frigă mititeii
și să bea o bere, vara, un vin, cînd venea frigul toamnei, și
o tărie, în duminicile friguroase de iarnă. După ce vecinii
s-au întors, care pe unde stătea, cîțiva au ieșit pe balcon să
strige „Miliția!”. Cineva le intrase în casă cît lipsiseră și
lăsase și ușile deschise la plecare. Sectoristul, un plutonier
mustăcios, a apărut transpirat, la vreo oră după ce s-au
auzit primele strigăte. Între timp aplanase două scandaluri
de familie în blocurile de pe Uverturii și pusese capăt unei
bătăi între doi privatizați care aveau buticurile la prima
gură de metrou, pe bulevardul Păcii. Domnul Asaftei, sectoristul, nu umbla în uniformă. Purta un costum cenușiu,
care nu-l mai încăpea, și la gît avea o cravată albastră, cu
un nod care apucase să se jegoșească. De cînd devenise
polițist, după ce fusese 19 ani milițian, sectoristul își pierduse aplombul cu care reteza scandalurile de familie și
bătăile de cartier zicînd doar „Stop, că vă duc la Secție!”.
Acum trebuia să intervină, cu izicul lui impunător, ca să
potolească violențele conjugale, iar la o bătaie colectivă
care izbucnise la piața Veteranilor fusese silit să tragă un foc
de pistol în aer pentru a-i despărți pe adversari. Fiind vorba
de presupuse spargeri de locuințe, sectoristul venise și cu
un culegător de amprente și cu o fotografă. Dar după ce a
văzut cum fusese spartă ușa unuia dintre apartamentele
din blocul nostru, polițistul și-a scos un carnețel și s-a dus
în blocul vecin, la etajul 4, unde stătea prietenul nostru
Martac, cel cu un picior mai scurt. Sectoristul a ieșit din
bloc împreună cu Martac, într-o relație care părea amicală,
adică Asaftei mergea la braț cu prietenul nostru, doar că-i
pusese cătușe.
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FRĂȚIORUL TREI PORȚI
(fragmente)
*

Mă aşez să beau o cafea într-unul din barurile aeroportului. Cu ceaşca la jumătatea drumului spre gură, mă
trezesc interpelat, în chineză, de o voce din spatele meu:
– De unde venim şi încotro ne ducem?
După care aud un rîs cunoscut şi, întorcîndu-mă, dau
de Lia.
– Ce-i cu tine aici? Dacă pleci unde cred eu, atunci sînt
toate şansele ca, măcar o bucată de drum, să mergem împreună. Şi, sacrilegiu, bei cafea. Pardon, kahve. Te superi
dacă mă auto-invit la masa ta? O să iau totuşi çay, ca să
nu uităm de războiul civilizaţiilor…
O mulţime de întrebări mi se înghesuie în cap. Nu mai
stau să le ordonez şi-i dau drumul în cascadă:
– Ce cauţi aici? De unde ştii chineza? Ce...
– Ia-o încet. Avem tot timpul să povestim. Dacă nu aici
şi acum, atunci în avion – e o poveste lungă, dar nu interminabilă. Acum vin de la Frankfurt: m-am împrietenit cu
un cuplu de turci şi am hotărît să vin cu ei pînă aici, în loc
să zbor direct la Beijing. A fost o hotărîre bună, nu crezi?
Deci:
M-am născut într-un oraş din vestul ţării. Ai mei erau
profesori, ştii, categoria aia, celebri în mediul lor, gloria
cercurilor pedagogice, cu elevi olimpici etc. etc. Oameni
de treabă, pentru care era normal ca fata lor să înveţe limbi
străine, să citească, să meargă la spectacole, muzee, să facă
sport. Mama preda româna, tata matematica. Într-o bună
zi, îi vizitează un domn în vîrstă, deşi n-aş i în stare să
spun ce vîrstă, şi sînt trimisă la joacă – aveam, cred, vreo
zece-unsprezece ani. Seara, la cină, cum era obiceiul să
ne raportăm unul altuia tot ce se întîmplase peste zi, am
întrebat:
– Cine era domnul acela ciudat care v-a vizitat?
– Domnul Pop, răspunse tata. Domnul doctor Pop. E
un vechi prieten al familiei. Practic, el ne-a îngrijit şi pe
mine şi pe maică-ta, de cînd eram copii. E un om cultivat,
călătorit, a fost şi în China, deşi nu prea-i place să vorbească
despre asta, ştie limba chineză…
– Ştie chineza? Vreau şi eu. Mă învaţă? Hai, că e prieten
de familie. Te rooog, aşa-i că pe tine nu te refuză?
Peste cîteva zile, tata mi-a spus că într-adevăr vorbise
cu el şi că mă acceptase condiţionat: dacă am note mari la
şcoală şi o comportare exemplară – despre asta avea să-i
întrebe periodic pe ai mei.
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Tot el m-a dus prima dată acasă la domnul Pop. Stătea
într-un cartier liniştit, cu vile cochete, într-o căsuţă care
nu atrăgea prin nimic atenţia. Asta pînă intrai. După
poarta metalică urma o alee cu pietriş măturat, pînă la intrarea în casă, apoi, în spatele ei, o mică grădină, în fundul
căreia era un chioşc. De-o parte şi de alta a intrării, atîrnau
două tablouri chinezeşti, unul înfăţişînd un tigru, celălalt,
un dragon.
Domnul Pop ne aştepta. Era îmbrăcat într-o haină ciudată – azi i-aş spune, impropriu, după cum știi, yifu –, dar
care părea comodă.
– Bună ziua şi bine aţi venit, ne spuse cu o plecăciune.
Dumneata eşti domnişoara Florescu, nu-i aşa? Tatăl dumitale ţi-a spus în ce condiţii te accept ca elevă, şi aici nu
există nici un fel de îngăduinţă, la fel cum nu există nici
în privinţa temelor de casă: vei avea de învăţat săptămînal
un număr de caractere, apoi vom comenta Analectele lui
Confucius – nu contează că nu ştii acum cine e, vei ala,
nu mă îndoiesc de asta. Pe urmă, mai vedem noi, dar asta
ne va ţine cel puţin cîţiva ani.
Şi am început. Săptămînal, veneam la căsuţa de pe
strada Margaretelor, joi după amiază la ora cinci şi stăteam
vreo două-trei ore. Cînd era întuneric, domnul Pop mă
conducea pînă la tramvai, pentru că, spunea el, deşi cartierul era liniştit, vremurile nu erau, şi era de neconceput
ca fata prietenilor săi să păţească ceva.
Într-o după-amiază de iunie, mă duceam la el. De-abia
intrasem pe stradă, cînd l-am văzut în apropierea porţii,
cu o pungă de fructe în mînă. Un grup de trei tineri care
păreau a nu avea nici o treabă, îi tăie calea.
– Moşule, dai o ţigară?
– Tinere, nu fumez şi nici nu încurajez acest obicei
dăunător sănătăţii, zise, încercînd să-l ocolească.
– Atunci poate ne dai nişte bani de ţigări, zise acesta,
scoţînd un cuţit.
N-am înţeles prea bine ce a urmat. Punga cu fructe a
căzut la pămînt, cuţitul a zburat într-o parte şi cel care-l
scosese în alta, unul din cei trei era în genunchi şi încerca
să se ridice în picioare, iar cel de-al treilea şedea în fund,
proptit de un gard şi părea să doarmă. Domnul Pop ridică
punga şi o aruncă la un coş de gunoi alat în preajmă, îşi
aranjă hainele şi mă salută:
– Bună ziua, domnişoara Florescu. Mă scuzaţi că nu
v-am salutat un pic mai devreme, dar a trebuit să mă ocup

59

Proză

de nişte golani de-aici din cartier. Păcat de ei, nu-s băieţi
răi, dar pe drumul ăsta cel mai probabil vor ajunge la
puşcărie, sau vor păţi ceva şi mai urît. Şi păcat şi de fructe
– le luasem pentru ora noastră. Poftiţi înăuntru.
Uimită, l-am urmat. În curte, l-am întrebat totuşi:
– Ce-a fost asta? Adică, cum i-aţi pus la punct pe băieţii
ăia... Numai în ilme am văzut aşa ceva.
– Nici măcar în ilme, spuse zîmbind. Cel puţin, nu
în filmele pe care le-am văzut eu. Asta, cum îi zici tu, e
taijiquan, o străveche artă marţială chineză.
– Şi pot învăţa şi eu? Vă rog frumos.
– Mai vedem. Trebuie oricum să discut cu părinţii
dumneavoastră, spuse el, revenind la stilul ceremonios cu
care mă obişnuise. Oricum, vine vacanţa şi, dacă ne
apucăm de asta, avem ceva mai mult timp să exersăm. Zilnic. După ce terminăm, le dau un telefon.
Cînd am ajuns acasă, tata mi-a spus scurt:
– Am vorbit cu domnul Pop. Acum mănînci, îţi faci
bagajele şi te duci la culcare. Mîine dimineaţă la şase eşti
la el – o să stai acolo pe timpul verii. Să spunem că asta e
vacanţa ta la mare sau la munte, şi se încruntă. Numai să
nu aud că te plîngi – mi-a spus că n-o să ie uşor, a zis ceva
despre a mînca amar – că atunci vii acasă, şi s-a terminat
cu tot, cu chineza, cu Confucius, cu tot.
Cum a zis tata, aşa s-a şi întîmplat. La şase fără cinci
sunam la poartă şi eram întîmpinată de un domn Pop
zîmbitor.
– Bine ai venit, Lia! Ţi-am pregătit camera din spate.
Acum mănînci ceva, te schimbi şi ne apucăm de lucru.
Ne-am apucat.
– Ia sapa asta şi urmează-mă în grădină.
Am dat împreună la sapă vreo două ore, apoi ne-am
dus în pavilion şi am băut ceai, ascultînd în acelaşi timp
prima prelegere despre taijiquan: origini, stiluri, principii,
lucruri pe care nu mă îndoiesc că le ştii – le poţi auzi la
toate stagiile. Dar pe atunci, şi pentru mine, era ceva cu
totul şi cu totul nou. Apoi zhuang. Şi iar zhuang. Şi Cocorul alb. Şi Mîinile cîntă la pipa. Şi toate celelalte. De
dimineaţa pînă seara, cu pauze în care învăţam să gătesc
sau ne ţineam orele de chineză. Pe scurt, gîndeşte-te la stagiul
la care ne-am cunoscut, înmulţeşte cu zece şi întinde-l pe
toată vara.
Într-o zi, pe la sfîrşitul lui august, făceam un pic de ordine prin biroul lui Pop laoshi – aşa îi spuneam acum – ,
cînd văd pe masă o carte, pe a cărei copertă silabisesc Dao
De Jing. La ora noastră de chineză, îl întreb ce-i cu ea.
– E una din marile cărţi ale umanităţii, spuse grav. Dar
trebuie să ii un pic mai matură pentru ea. Încă nu i-a
venit rîndul. Şi nici nu ştii destulă chineză. E vorba de
limba clasică, unde nici eu nu mă simt chiar la largul meu.
Tăcu, brusc posomorît.
– Ce s-a întîmplat?
– Nici nu ştiu dacă să-ţi spun. În mod normal, n-aş
face-o. Dar pentru că şi tu te-ai putea trezi în situaţia asta,
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ie. E vorba de un prieten de-al meu. Acum cred că pot
spune fost prieten. Maestru de ju-jitsu, mai nou și de karate.
Foarte bun, respectat în comunitatea noastră. Pînă s-a auzit
că s-ar i dat la iica unui elev de-al său, o fată de vîrsta ta.
Apoi a ieşit la iveală că mai făcuse lucruri din astea. Fata a
intrat într-o depresie urîtă de tot şi n-a găsit altă soluţie
decît să-şi nenorocească coatele, ca să ie sigură că nu mai
poate practica nici un fel de altă artă marţială toată viaţa.
Ce-i şi mai urît, e că omul ăsta, ezită, individul ăsta avea
un nepot, băiat bun de altfel, căruia elevul lui îi era diriginte la liceu. Şi pe care l-a rugat să aibă grijă ca de propriul
lui copil. Ceea ce discipolul său a şi făcut. M-a sunat acum

o oră să mă întrebe unde e reciprocitatea, datoriile pe care
le au între ei maestrul şi elevul. N-am ştiut ce să-i spun, şi
plecă privirea în pămînt. O să încerc să o ajut cumva pe
fată. Dar, ascultă-mă, individul şi-a dat cu piciorul la
munca lui de-o viaţă. O să moară părăsit şi uitat.
S-a terminat vara, domnul Pop a plecat pe cîtăva vreme,
eu îmi vedeam de exersarea mea, îmi reciteam notiţele,
citeam şi iarăşi citeam cele cîteva cărţulii în chineză pe care
mi le dăruise, mă pregăteam de liceu – bineînţeles că am
intrat cu note mari, doar eram fata alor mei, şi asta nu pentru că vorbiseră ei cu cineva, ci pentru că nimeni nu-şi
imagina o persoană din familia asta altfel decît obţinînd rezultate excelente.
Într-o seară, eram în clasa a douăsprezecea, la cină, le
spun alor mei:
– M-am hotărît, mă duc la litere, la chineză.
Mama schiţă un zîmbet trist, tata se încruntă:
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– Eşti mare şi, în fond, liberă să faci ce vrei. Dar uită-te
puţin în jurul tău! Ce o să faci după aia? Cine o să te angajeze? Vrei să dai concurs de titularizare şi să nimereşti cine
ştie unde, cu elevi care te judecă după banii lor de buzunar
– mai mulţi într-o săptămînă decît salariul tău de profesor
începător? Repet, eşti liberă, dar părerea mea e că ar i mai
bine să mergi la ştiinţe economice, că oricum se poartă, şi
zîmbi ironic.
– În plus, asta nu te opreşte să citeşti ce vrei tu, spuse
mama cu tristeţe, şi să nu te necăjeşti cînd vezi călcate în
picioare de nişte brute ignorante cărţile în care e şi o parte
din suletul tău.
Am fugit în camera mea, m-am trîntit pe pat şi am început să plîng. Am scos apoi telefonul şi, maşinal, am format
numărul domnului Pop. Spre surprinderea mea, acesta
răspunse:
– Bună, Lia. Am impresia că eşti tulburată. Eu m-am
întors în ţară azi-dimineaţă, aşa că mîine putem sta de
vorbă.
A doua zi, solemn ca de obicei, îmi spuse:
– Sper că n-am pierdut vremea de pomană comentîndu-l pe Confucius. Ştii ce zice el despre pietatea ilială.
Văzîndu-mă amărîtă, continuă:
– Nu mai trăim vremurile acelea, deci nu eşti obligată
la supunere oarbă. Totuşi, dacă abordăm raţional situaţia,
tatăl tău are dreptate. Alegerea e totuşi a ta. Şi ca să nu
crezi că am uitat, ia asta, şi îmi întinse exemplarul din Dao
De Jing. Poţi s-o consideri şi ca un premiu de consolare.
La revedere, şi cînd vei avea cu adevărat nevoie de mine,
de oriunde aş i, îţi voi veni în ajutor.
I-am ascultat pe ai mei, am făcut ştiinţele economice,
m-am mutat în alt oraş din vestul ţării, am găsit acolo un
club de taiji, şi aşa am ajuns să ne întîlnim. Firma unde
lucrez m-a trimis la sediul lor central, la München, şi aşa
m-am mutat şi mai la vest. Înainte de plecare, am dat o
fugă pînă acasă, i-am văzut pe ai mei – s-au pensionat şi
nu o duc strălucit, şi l-am căutat pe domnul Pop. Doar
casa mai era acolo. Cei care o locuiau n-au fost în stare
să-mi spună nimic despre fostul proprietar. Rămîne speranţa că se va ţine de promisiune…
Se lăsă o tăcere apăsătoare, din fericire întreruptă de
vocea din difuzorul care ne invita la îmbarcare.

*

Nu intrarăm bine în chilie, că odată îl văd pe Smardie
schimbîndu-se la faţă şi începînd să ocărască:
– Zît, jivină afurisită, şi lasă numaidecît jos ce-ai furat.
Ori ţi s-a făcut dor de dulăii din colţii cărora te-am scăpat?
Doamne iartă-mă, cum am ajuns să grăiesc în sfînta mănăstire! Hai, Paraschivo, ii fată de treabă şi dă înapoi ce-ai
furgăsit.
Mîţei nici că-i păsa şi se juca mai departe într-un colţ
cu ceva ce arăta a bucăţică de os: îl arunca, îl prindea, îl
dădea de colo-colo, îl pîndea şi apoi iar îl prindea, astfel
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încît Smardie se aruncă pe burtă după ea s-o prindă, însă
nu izbuti decît să se aleagă cu urme de gheare pe mîneci şi
pe mîna dreaptă, iar mîţa se ascunse sub pat cu prada ei.
Se gîndi ce se gîndi, ieşi din chilie şi se întoarse în scurtă
vreme cu o strachină cu lapte pe care o puse pe jos şi se
trase într-o parte. Cînd mîţa ieşi bănuitoare şi dete cu
botul în lapte, începînd să-l linchească, îmi zise:
– Ce stai, ridică patul ca să pot lua ce-a pus afurisita asta
acolo.
Făcui cum îmi zise, şi toată lumea fu mulţumită. Paraschiva se lingea pe bot, apoi se întinse şi începu să toarcă,
iar Smardie ţinea în mînă un lup, cam cît degetul cel mic,
cioplit măiestrit în os şi cu nişte semne ciudate săpate pe
el.
– Ce-i asta? nu mă putui stăpîni să-l întreb.
– Aiasta-i o poveste lungă şi tare mi-e că te priveşte pe
tine. Noroc cu mîţa asta, piază rea cum pare, că altfel nu-mi
aduceam aminte. Demult, cînd veneam dinspre Stambul
către Moldova, înainte de a mă apuca eu de blăstămăţii,
eram aşa, cam prin mijlocul pustietăţii, cînd aud tropot de
copite, şi apare în goana mare un cal al cărui călăreţ
de-abia ce se mai ţinea în şa, căzut pe gîtul calului, pe care
îl îmbrăţişase cu putere. Avea înipte în spate două săgeţi
şi straiele pătate peste tot de sînge. I-am oprit calul şi l-am
sprijinit să nu cadă. Se prelinse din şa şi l-am ajutat să şadă
cu spatele la o tufă. Nu apucai să termin cînd mai apărură
doi călăreţi. Se vedea pe ei că nu au gînduri bune, aşa că
n-am şovăit să trag paloşul, să crestez un cal la picioarele
din spate, şi cînd acesta se ridică, azvîrlindu-şi călăreţul,
să-l spintec pe acesta. Celălalt, văzînd acestea, încercă să o
şteargă. Neavînd eu chef să-şi mai aducă cine ştie cîţi tovarăşi în ajutor, trăsei jungherul şi-l aruncai, împlîntîndu-i-l
în spate. Căzu grămadă şi mă dusei la el să-mi iau jungherul, că doar nu era să las bunătate de sculă, şi să-l iau
la întrebări, să văd ce hram poartă. Cînd colo, văd că are
limba tăiată, aşa că n-am avut încotro şi i-am tăiat şi beregata, după care m-am întors la cel pe care-l lăsasem lîngă
tufă. Şi el de-abia mai sula.
– Eşti tatar? zic. Că după straie şi cum călăreşti, aşa
arăţi.
Dădu slab din cap, apoi zise cu voce şoptită:
– Nu mai e vreme. Ia asta – şi deschise pumnul în care
avea lupul aista – şi du-o în Crîm, la hanul… şi aici vocea
i se făcu un horcăit de n-am mai putut înţelege nimic.
I-am dat numaidecît apă din plosca ce-o aveam, dar degeaba. Îşi dăduse duhul. L-am îngropat în spatele tufei, că
poate nu l-or găsi aşa de repede cei de-l căutau. Pe cei doi
i-am dat într-o rîpă, dimpreună cu calul primului, şi am
prăvălit nişte bolovani peste ei, iar pe cei doi cai rămaşi
i-am luat cu mine, că mi-or prinde bine cîndva, iar de nu,
i-oi vinde la vreun iarmaroc mai depărtat. N-a mai venit
nimeni, în toţi anii ăştia, să mă întrebe de sănătate. Însă
mă gîndesc dacă nu cumva la moşu-tău ar i trebuit să
ajungă lupul aista. Oricum, ţi-l dau ţie, ca dar de bun-venit.
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A TREIA OARĂ-I CU NOROC!
‒ A treia oară-i cu noroc! Să im optimiști, zic. Ca
atunci când te întorci cu o femeie acasă și dimineața,
înainte să vină nevastă-ta de la schimbul trei, strângi și tu
prin casă, dai cu mopu’ o dată, de două ori, dar tot mai
ramâne păr, storci bine și mai dai odată, știi ce zic?
Omu’ dă din cap politicos și se duce cu mopul lui jegos
mai departe de mine. Întinde tacticos mizeria în toată sala
de așteptare, nu contează, măcar să ie peste tot la fel –
când e uniform e aproape perfect și timpul trece și banul
vine, soție și copil fericiți, happy end!
Dacă stai după autocare prin gară, la prima oră, poți să
ii plăcut surprins că încă îți mai funcționează nările după
25 de ani de tutun. Mirosul ăla de țeavă de eșapament în
aerul umed te face aurolac. E neapărat să mai bagi o a treia
țigară să poți reveni la normal. Nimănui nu-i plac aurolacii, nici ei nu se plac între ei, sau așa zicea un taximetrist
mai devreme: că se bat pentru pungă și că sunt niște nespălați și că nu știu nici ce zi e.
‒ Ştii dumneata pe cineva care să nu se bată pentru ceva?
L-am întrebat, în glumă, așa, să mai schimb subiectul,
dacă tot avea chef de vorbă. Aștia măcar știu ce vor.
‒ Ce să știe ce vrea ăștia dom’le... ăștia au creierul spălat.
E mai rău decât să umbli cu bani spălați la tine. Când te
îngrămădește vreun prost la colț și ai niște plastic la tine,
mai scoți căciula pe undeva, dar când n-ai capul limpede,
te sfâșie și câinii. Eu știu, am pățit-o de vreo două ori.
Am dat și eu din cap politicos ca amicu’ de la gară și
am coborât cu 10 lei falși ca rest... că n-avea bani mărunți,
că lasă de la el, că nu contează, de suletul morților și toate
binecuvântările. Ce-i să-i faci, Vasile? A treia oară-i cu noroc
și pentru el.
Trebuia să vin oricum, i-am promis că vin în Petroșani
de nu știu câte ori, deși n-am vrut, dar cu Mișu nu scapi
prea repede, șantaj emoțional: „Hai, bă, Vasile, bă! O dată
nu vii că ninge, altă dată plouă, măcar nu mai zi, te așteaptă
și Ionică și Vasi jr. și tu...”. Uneori prinde bine să mai duci
omu’ cu vorba, ca acum, de exemplu, când n-am cum să
spun cuiva că m-a dat nevastă-mea afară. Nu. Eu merg în
vizită la Mișu în Petroșani. E drum lung, deci stau câteva
zile, de aia am geamantanu’ după mine și sunt cam șifonat.
De obicei, prințesa mea are grijă să iu mereu aranjat și
parfumat, că ea nu s-a măritat cu un fraier. Când îi place
ei de mine, parcă sunt și eu mai răsărit printre oameni așa,
cred că de aia mai dau rateuri când face schimbul trei.
Aproape că nu e vina mea. Azi arăt ca nea Gigi de la 3, el
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e instalator. Mereu e murdar de var sau are vreun genunchi
înnegrit, unghii murdare și tricoul agățat, e în ișa postului. Nu arăt chiar așa rău și nici nu contează cum arăt, de
fapt, dacă eu sunt nea Gigi azi. La 45 de ani să mai umbli
din casă în casă... „totuși este trist în lume”. Eminescu,
săracu’, s-a dus devreme, dar el înțelegea că nu e ușor cu
dragostea, de asta e el poet național, un fel de martir pentru dragoste, cum sunt și eu. Chiar credeam că a treia nevastă, asta de acum, e aleasa adevărată, chiar credeam.
Cu prima hai că m-am grăbit, sau ea s-a grabit, e greu
de spus, dar a fost grabă și la divorț. A doua nu voia copii
sub nicio formă. Chiar mă gândeam că în discursul primarului s-ar potrivi și: „cutărescu, de bună voie și nesilită
de nimeni, accepți să faci un copil cu individul x?”, dar
nu, toată lumea se iubește și face poze și nu mai face nimeni copii de bunăvoie în ziua de azi. Cu cea de-a treia,
Mirabela, prințesa mea, m-am căsătorit tocmai pentru că
era însărcinată – ar trebui să-i zic regină, pentru că reginele
au copii, urmași la tron. Îmi plăcea de ea și întâmplarea
era clar un semn. A mai urmat și al doilea copil imediat
după primul și a fost frumos. Cresc ei, pe la 15 ani încep
să ne urască, pe amândoi adică, erau adolescenți și ei, apoi
încep să mă urască doar pe mine, nu mai am nici bani să
le dau ca înainte, apoi începe să mă urască și ea și, deci,
eu încep să fac vizite pe la prieteni. Dar n-ai să crezi că
apare și al treilea copil, o fetiță! Ştii cum a fost asta? Eram
așa bucuros, adică e încă un copil pentru care n-a trebuit
să divorțez, e fată și al treilea copil. A treia oară-i cu noroc!
Asta mică o să mă iubească, mi-am zis. M-a ținut entuziasmul ăsta vreo 5 ani.
Mai stau vreo oră și în gară la Petroșani, nu mai aveam
bani de taxi. I-am dat un telefon lu’ Mișu să vină după
mine, dar el scapă la 4 de la muncă, deci mai fumez câteva
țigări, să-mi taie foamea. N-ai cu cine vorbi în gară, toată
lumea trebuie să numere pietrele de prin pavaj, să-și veriice telefonul și să mănânce. Nu poți să-ntrerupi un om
când are activitățile astea, că iese scandal. Mișu și Ionică,
Ionică și Mișu... am fost colegi în liceu, fumam tutun pe
la bunică-sa lu’ Mișu în grădină, odihnească-se! Ăștia doi
erau slăbănogi și înalți așa, se îmbrăcau colorat, cu părul
dat peste cap sau cu șapcă pe ochi, niște elitiști. Ei erau
vecini la țară, se înțelegeau mai bine, eu stăteam la oraș și
nu prea mă băgam în seamă, dar e important ca în liceu să
stai în ultimele bănci, acolo se întâmplă multe, chiar dacă
nu ți se întâmplă ție. Am mers la Politehnică împreună,
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ei au terminat-o împreună, eu m-am lăsat din primul an,
economia țării avea nevoie de mine separat, în Constanța.
Am ținut legătura mereu, veneau pe la mare, râdeam și
totul era ok, apoi, după ce l-am avut pe ăsta mare, Ştefan,
n-am mai vorbit decât de sărbători și ne tot invitam în vizită, cum fac prietenii după un timp. Eu cu Mișu m-am
înțeles mai bine, Ionică mi se părea prea sensibil, dar ei se
înțeleg și acum. Şi-au luat casă, au îniat un copil, au grădină și tot ce le trebuie.
Pe la 5 fără ceva vine și Mișu. Eu eram ixat cu privirea
pe burtosul de la toneta de ziare și mă gândeam că trebuie
să ie singurul om de pe peron care e la curent cu tot ce se
întâmplă pe la noi, adică cine altcineva mai citește ziare zilele
astea? Mișu entuziasmat cu „Ce faci, nașule? Ai slăbit, da’
te ții bine!” și alte formule pe care le folosește lumea în
momentele astea, mă zguduie de umeri testându-mi echilibrul, aparent. Am mers mai bine de 10 minute cu taxiul
până la el, plătește el, înainte să îi cer eu asta, mă ajută cu
geamantanul, înainte să îi cer eu asta.
E interesantă prima reacție pe care o ai când intri în casa
cuiva, mirosuri diferite, lumină diferită. Oamenii arată
diferit la ei acasă. Ionică era la bucătărie, făcea ceva de
mâncare, slavă cerului! Ăla mic, care nu mai era mic, avea
20 și ceva de ani, de fapt, dar tot junior i se zicea, se vedea
din camera alăturată, stătea la calculator. Mișu se duce și
îl sărută pe Ionică apoi începe să se agite pe lângă mine de
parcă eram prințul Arabiei. E bine să primești atenție de
genul ăsta din când în când, devii conștient de tine la un
nivel în care faci abstracție de foame și de perechile de
chiloți în exces pe care le cari după tine, pentru că de asta
s-a asigurat nevastă-ta prima dată. Era cât se poate de rudimentar la ei, cum mai vezi pe la țară și acum în casele de
chirpici pe care le tot dichisesc văduvele. Pereți roz pal,
parchet cum era în școală prin generală și ni se părea extraordinar de complicat aranjat, un frigider îngălbenit și
un colțar cu o pătură verde pe el, mirosea a tocăniță cu
mărar. Mă așază pe colțar și insistă cu un păhărel de vișinată, apoi încă un păhărel și râdem și glumim. Mișu se
apucă să așeze masa și cu ocazia asta apuc să mai analizez
puțin locul în care mă alu – nu e frumos să te vadă oamenii că faci asta. Mi-a zis entuziasmat la un Crăciun că
Vasi le-a făcut cadou un tablou, iar eu chiar credeam că
băiatul e artist.
‒ Cine e în tabloul acela? Întreb ca și cum aș i interesat
pentru că îmi place.
‒ Nu ne recunoști? Sunt eu cu Ionică. E de vreo zece ani,
ce-i drept, eram pe bancă în spatele casei. Vasi e un geniu!
‒ O da, da... foarte expresionist. Părea cuvântul potrivit.
Ionică îl ia pe Mișu de după gât și își iau un moment să
contemple zâmbitori tabloul acela în cinci culori.
‒ Auzi, bă, Mișu, da’ nu-ți mai place ușa aia? Încep zelemitor.
‒ Ce ochi buni ai! Observă Ionică. E ușa de la o debara
mică, nu o folosim, oricum.
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‒ Evident, evident. Dar totuși, de ce ați pus tabloul
chiar acolo?
‒ Eu am încercat mai la dreapta, dar nu a intrat cuiul.
Am bătut vreo două până am reușit să îl atârn acolo, îmi
răspunde Ionică.
‒ A treia oară-i cu noroc! zice Mișu.
‒ Nu le iese tuturor din prima! zic și eu, ca să nu tac.
Stau o zi, două, dar deja nu mai aveam stare și parcă
oamenii ăștia prea erau fericiți și nu făceau mai nimic toată
ziua decât să ie fericiți. Cât să stai și fericit, te plictisești,
devine enervant... nu poți să te plângi că nimeni nu înțelege, nu poți să tragi o înjurătură ca argument convingător
că toată lumea râde, râzi și tu, da’ începe să-ți tremure
obrazul la un moment dat, că prea îl ții încordat. Niște
boemi, organizează evenimente la sărbători, iar în rest își
pierd vremea pe la primărie, plimbând de zece ori aceleași
hârtii dintr-o mână în alta. Au făcut Politehnica degeaba,
practic.
O mai las în pace pe Mirabela vreo două zile și apoi o
sun să îmi mai dea o șansă, sau niște bani din salariul pe
care i l-am lăsat, nu-mi iau țigări pe datorie.

Proza a fost realizată după „Tablou mineri” (fotograie de Marin
Raica), în cadrul cursului de Creative Writing, organizat de
Adrian Lăcătuş.
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Interviu
realizat de STELUȚA PESTREA SUCIU

Interviu cu pictorul
ȘTEFAN CÂLȚIA
Marea Grădină
a Edenului
este întreg Pământul
Locul: Grădina Botanică din Bucureşti; Timpul: Sfârşitul
primăverii 2016.
Sunt coordonatele spaţio-temporale care mi-au deschis
drumul spre pictorul Ştefan Câlţia. Acolo şi atunci s-a lansat
albumul „Grădini pentru Dinu Pillat”, o apariţie de excepţie,
editat de Fundaţa AnnArt şi Galeria Posibilă, care încununează expoziţia găzduită de Galeria AnnArt cu seria grădinilor pentru Dinu Pillat făurite de Ştefan Câlţia, prezent la
eveniment.
Părul şi barba albe, ochii albaştri, îmbrăcat în alb, pictorul
părea coborât dintr-o frescă. Prezenţa sa înnobila locul prin
linişte, aşa încât să intri cu tihnă suletească în grădinile special dăruite lui Dinu Pillat.
Când i-am cerut un autograf, l-am rugat să-mi acorde un
interviu, acceptat cu bunăvoinţă. I-am propus ca punct de întâlnire satul Şona de lângă Făgăraş, locul de obârşie şi unde
ştiam că pictorul prin înfăptuirile sale a creat un univers plin
de armonie şi echilibru. Satul cu case vechi din piatră stă învăluit într-un abur de poveste, cu uriaşi care au înălţat pe
câmp şapte piramide, din depărtare bizare apariţii, cărora
localnicii le spun „gruieţe”.
Într-un răstimp de câteva ore, am intrat într-o lume ale
cărei istorii mai vechi sau mai noi spuse de Ştefan Câlţia sunt
pline de înţelepciune şi farmec. Am discutat detaşaţi, domol,
ca doi oameni care parcă reînnoadă acum alte întâlniri, am
alat întâmplări despre tradiţii, „puse la vedere” prin diferite
proiecte, ne-am preumblat pe uliţele satului, ne-am oprit în
faţa unor case bătrâne ce ne priveau cuminţi, am mângâiat
obiecte speciice gospodăriei ţărăneşti din partea locului alate
într-o expoziţie. Într-un cuvânt, am cunoscut o lume bine
orânduită, în care nimic nu-i pus la întâmplare.
Clocotitor de inventivitate şi generozitate, având sentimentul pământului, „acest om bun” este legat prin toate irele
de satul său şi de frumuseţea locului.
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Eram atentă şi uimită la felul cum, fără nimic spectaculos,
din contră cât se poate de iresc, trăieşte trecutul pe care prin
„isprăvile” sale îl înnoadă temeinic cu prezentul, la vorba
doldora de miez pentru iecare om întâlnit pe drum, la atâtea
gesturi şi vorbe care mi-au fost oferite prin momente pline de
densitate. Toate adunate iluminează dintr-un alt unghi personalitatea unui mare pictor, dublat de un mare om, Ştefan Câlţia.
Pentru a aduce mărturie, la tot ce am văzut şi auzit, iată
un alt fel de Addenda.
Asociaţia sătească „Şona noastră”. La iniţiativa pictorului Ştefan Câlţia s-a îniinţat în satul Şona această Asociaţie
al cărei scop este salvarea tradiţiilor şi valorilor satului, prin
care se conturează identitatea locului şi implicarea tinerilor
în viaţa comunităţii. „Galeria Posibilă” din Bucureşti condusă
de Matei Câlţia susţine de mai bine de patru ani proiectele.
Prin ziarul sătesc „Şona noastră”, un fel de mâna dreaptă
a Asociaţiei, sunt promovate evenimente petrecute în sat, articolele iind semnate atât de invitaţi, cât şi de localnici.
„Loc. Şcoala de privit acasă”, proiectul iniţiat de Galeria
Posibilă împreună cu pictorul Ştefan Câlţia, are ca scop educaţia culturală şi responsabilizarea membrilor comunităţii,
în special a copiilor.
Steluţa Pestrea Suciu: Vă plac poveştile, domnule Ştefan
Câlţia?
Ştefan Câlţia: Bineînţeles. Chiar viaţa noastră este o frumoasă poveste... cu zmei... cu zâne... cu ceruri frumoase...
cu furtuni.
S.P.S.: Satul Şona este un loc învăluit în legende, care inspiră şi însuleţeşte imaginaţia.
Ş.C.: Eu aparţin acestei lumi, mă scald în această lume
şi o port cu mine. Este o lume, dacă vreţi, şi a moralităţii
în sensul de a dura, de a face ceva practic, de a rămâne după
tine o urmă.
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regim de pensiune. Am dorit să subliniez acest lucru. În
altă ordine de idei, iind vorba de o categorie poate mai
specială de participanţi, ideal ar i să găsească un spaţiu
cald, liniştit, cultural, unde să mănânce şi să doarmă.
Încerc să îndepărtez ideea de pensiune gălăgioasă. Sătenii
pot oferi aceste condiţii. În felul acesta şi ei vor avea un
beneiciu. Iată vechea bucătărie. Soba din perete este tipică
pentru această zonă. Casele săteşti erau foarte bine puse la
punct sub raport funcţional. Pe sobă se ala un ceaun mare
cu apă, în permanenţă caldă, deoarece zilnic se făcea focul.
După cum se vede ţăranii erau civilizaţi şi atenţi la igienă.
Să vă arăt fânarul care va deveni spaţiul expoziţional. Am
păstrat lemnăria veche pe care am integrat-o în construcţie.
Vă deschid uşa „camerei de dedesubt”. Aici stăteau de obicei bătrânii. Vara era răcoare, iarna uşor de încălzit. Am s-o
fac aşa cum era odinioară: o plită, un pat şi războiul de ţesut.
S.P.S.: Această lucrare în care aţi investit efort şi mult sulet o văd ca o întoarcere pe urmele copilăriei, o cărare plină
de zgomote de altădată.
Ş.C.: Exact. În privinţa efortului totul este construit, în
multe cazuri de la zero. Lucru complicat şi foarte scump.
Probabil vreţi să mă întrebaţi de inanţare.
S.P.S.: Era o întrebare complementară.
Ş.C.: Finanţarea este a mea, resursele personale. Din
această cauză se lucrează mai încet în raport cu câţi bani
avem la dispoziţie, de cât adunăm într-un an. În schimb
sunt recunoscător soţiei care şi-a format o echipă de profesionişti înţelegători faţă de posibilităţile noastre materiale.

Ştefan Câlţia în Fierăria lui Lazăr

S.P.S.: Vă propun să transformăm acest dialog într-o
poveste despre case, oameni şi grădini. Dumneavoastră sunteţi
narator-personaj, eu având rol de personaj din umbră care
vă stârneşte vorba. Din privirea blândă înţeleg că putem intra
în acest joc. Ne alăm în faţa unei case albastre pe al cărei
zid, deasupra porţii, stă încrestat anul 1880.
Ş.C: Casa este proprietatea iului meu Matei care conduce Galeria Posibilă, o galerie de artă din Bucureşti. În
urma unor necesităţi, galeria avea nevoie de un spaţiu unde
să ie depozitate lucrările. Eu l-am atras în zona satului
nostru şi am cumpărat această casă, alată într-o fază avansată de degradare. Cum intenţia noastră era să-i preschimbăm destinaţia – pentru că aici va funcţiona, pe de o parte
Galeria Posibilă, iar pe de altă parte, va i şi sediul Fundaţiei Ştefan Câlţia – trebuia restaurată. Proiectul a fost
întocmit de soţia mea, arhitect Livia Câlţia. S-a păstrat
structura vechii gospodării cu volumul caselor speciice
zonei, protejând scara, uşile, podeaua de lemn. Casa a fost
curăţată până la piatră. În acest sat, ca în multe din sudul
Transilvaniei, erau folosite materiale la îndemâna ţăranilor.
În primul rând piatra. În mod normal ei o tencuiau. Noi
am lăsat-o netencuită, deoarece zidăria este atât de frumoasă încât am vrut să se vadă. Ne-am propus ca obiectiv,
atât păstrarea tradiţiei, cât şi a zonelor naturale. Şura era
şi ea degradată. La unul din stâlpi am găsit o piatră cu data
1880, când s-a ridicat casa. Am înscris-o pe zidul de la
stradă. În şură se va amenaja un spaţiu-depozit de artă,
făcut după toate normele. Cred că va i primul de acest gen
din ţară, alat într-un sat. În vechiul grajd sunt amenajate
patru spaţii de locuit. Organizând evenimente, participanţii vor găsi un loc civilizat de odihnă, nicidecum cu
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Expoziţia de ulcioare din Fierăria lui Lazăr
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Fierăria lui Lazăr
S.P.S.: Să ne imaginăm o hartă a satului Şona şi să ixaţi
alte case care deja se ală „înlăuntrul” dumneavoastră. Dincolo de porţi, zidurile mustesc de poveşti pe care vă rog să le
istorisiţi.
Ş.C.: Împreună facem câţiva paşi şi ajungem la „Fierăria
lui Lazăr”. Ne întâmpină cu porţile larg deschise. Tot ce
vedeţi a fost făcut de voluntari, fără niciun fel de inanţare.
Subliniez acest lucru. Aici a fost odată măcelăria satului.
Acum am gândit acest spaţiu ca un loc de aducere-aminte şi
de reactivare a unui meşteşug străvechi: ierăria. Am amenajat într-un compartiment o expoziţie de ceramică, ulcioare din diferite zone ale ţării, exponatele făcând parte din
colecţia mea. Asociaţia sătească „Şona noastră” împreună
cu Galeria Posibilă a iniţiat acest proiect dedicat comunităţii din satul Şona, centrat pe Fierăria lui Lazăr, văzut
nu numai ca un atelier de ierărie, ci un loc în care se protejează patrimoniul cultural local. Anul acesta am avut un
musair invitat de Galeria Posibilă. Este vorba de ierarul
francez Fabien Monestier. El face parte din rândul companionilor, asociaţie cu rădăcini în Evul Mediu, guvernată
de principii precum onestitatea, disciplina, curajul, seriozitatea şi al cărei scop este transmiterea unor meserii străvechi. La Şona, le-a oferit copiilor, prin proiectul „Loc.
Şcoala de privit acasă”, o demonstraţie de ierărit pentru
pătrunderea tainelor acestei străvechi meserii. În atelier,
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după cum vedeţi, am expus câteva lucrări. La sugestia iului meu am realizat desene reproduse printr-o tehnică specială, serigraie, într-o serie mică de 50 de exemplare, alate
la Galeria Posibilă din Bucureşti. Sunt puse în vânzare şi
toţi banii rezultaţi intră în visteria Asociaţiei. La intrare
am aşezat o fotograie, bineînţeles mărită, pe care vă rog
s-o priviţi. Mi-a fost oferită de un sătean. Datată 12 decembrie 1915, ea reprezintă inaugurarea, într-un oraş
american, a halei Societăţii Albina. Cei cu eşarfă tricoloră
sunt români, ceilalţi sunt invitaţii italieni. După cum se
ştie, în zona Făgăraşului a existat o emigraţie teribilă în
America. Fotograia vorbeşte despre aşa ceva. Nu departe
de aici se ală o casă veche, o fostă moară, acum părăginită.
Dorim s-o refacem, având în vedere valoarea etnograică.
Şi, cum ambianţa ne permite, vom amenaja un muzeu al
fotograiilor vechi din sat, mai ales al emigraţiei. Iată, am
marcat pe harta imaginară o altă casă...
S.P.S.: Iau în serios rolul de personaj din umbră care vă
stârneşte irea de povestitor. Lazăr care a dat şi numele
ierăriei a fost cumva propietarul casei?
Ş.C.: Nicidecum. Eu am dat acest nume. Lazăr a murit
şi a fost înviat de Iisus. Şi Şona a murit. Asociaţia noastră are
menirea să reînvie satul. Acum vă invit la casa părintească.
Vom avea prilejul să ixăm un alt fanion pe hartă.
S.P.S.: Am surpriza să descopăr o grădină care se despleteşte în pantă şi îmbrăţişează casa părintească. În vârf răsare
o căsuţă albastră ca de poveste.
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Ş.C.: Căsuţa modestă, o tindă şi o cameră, construită
din bârne, pentru că lemnul era la îndemână. Datează cam
de la 1888 şi era a străbunicii. Simplu. Am mutat-o aici
în grădină.
S.P.S.: Două dintre casele despre care am vorbit sunt zugrăvite în albastru. Există vreo legătură cu istoria locului?
Ş.C.: S-o luăm mai de departe. Sunt teorii care spun că
în perioada medievală stratiicarea socială se făcea şi prin
elemente de vestimentaţie. Şi în coloritul caselor există
această stratiicare. Casele nobiliare şi marile construcţii din
Transilvania, ca în tot Imperiul Habsburgic, vorbesc ca
arhitectură, erau făcute în bună parte de italieni care aduc

picturii nu pot duce la împlinire, dacă nu este urmat de faptă.
Dumneavoastră iubiţi mult înfăptuirea. Aduc în discuţie albumul „Grădini pentru Dinu Pillat” cu texte semnate de
H.R. Patapievici, Monica Pillat şi bineînţeles dumneavostră.
Nu l-aţi cunoscut pe Dinu Pillat. În schimb i-aţi dedicat o
expoziţie şi un album. Ce v-a impresionat mai mult, omul
sau scriitorul Dinu Pillat?
Ş.C.: Omul. Dinu Pillat, un in intelectual, este emblematic pentru o întreagă generaţie. Să spun şi eu că „fusese
unul dintre cei mai drepţi oameni pe care i-a produs cultura română”. Am reţinut această caracterizare pe care i-a
făcut-o H.R. Patapievici în albumul amintit.

Ştefan Câlţia alături de Folea Bucur,
„stâlpul” Asociaţiei „Şona Nouă”.

Simt o dragoste teribilă
pentru acest om care vrea
să păzească lumea
S.P.S.: Încarcerarea pentru
Dinu Pillat a fost o experienţă
prin care l-a descoperit pe Dumnezeu.
Ş.C.: El nu l-a descoperit
pe Dumnezeu în închisoare.
A intrat cu Dumnezeu în
carceră şi rămâne nu doar cu
el, ci cu toată lumea, în adevăratul sens al cuvântului.
M-a impresionat acest om.

culori speciice – ocru, roz... Asta
pentru zona urbană. Pentru zona
rurală, rămân două culori: alb şi
albastru. Personal cred în gustul
estetic al ţăranului. Albul şi albastrul se armonizează cu spaţiul verde,
adică vegetaţia, chiar dacă aceasta
dispare toamna. Mai intervine şi
experienţa de viaţă a săteanului.
Albastrul, culoare rece, respinge
insectele.
S.P.S.: Întrebările pregătite pentru acest dialog au mai mult o
formă discontinuă, decât una liniară. Cu tot acest balans, ele încearcă
să ducă răspunsurile dumneavoastră
spre acelaşi punct în care credinţa şi
iubirea sălăşluiesc în iecare lucru
făcut cu evlavie. Cuvântul prin care
sunt exprimate gândurile şi harul

Casă de la 1880.
Viitorul sediu pentru galeria de artă și fundația „Ştefan Câlţia”.

S.P.S.: Cum aţi ajuns la
grădini pentru Dinu Pillat?
Ş.C.: Toată expoziţia a
pornit de la gestul soţiei mele
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de a-mi oferi spre lectură un volum din poeziile lui Rilke
traduse de Dinu Pillat. Din prefaţa semnată de Ileana
Mălăncioiu am alat că, după ieşirea din detenţie în 1964,
dorea „să devină paznic într-o grădină publică”. Pentru el
grădina era lumea noastră, pe care dorea s-o păzească. Simt
o dragoste teribilă pentru acest om care vrea să păzească
lumea. Ceva formidabil! M-am gândit să-i fac un dar. Într-o
zi am început să pictez. Atunci m-am întrebat: de ce să-l
duc pe Dinu Pillat numai pe o cărare? De ce să nu-l duc pe
o cărare care se desparte în altele şi apoi într-o grădină care
se adună într-un centru... la grădina care se răspândeşte...
la apa care curge.
S.P.S.: O explicaţie pentru folosirea pluralului „grădini”.
Ş.C.: Marea grădină este făcută din grădini.
S.P.S.: Dintre toate simbolurile încorporate în cuvânt, v-aţi
gândit la Grădina Eden?
Ş.C.: Da şi nu. Răspunsul vi-l ofer printr-o povestioară.
Era în anul ’50. Sunt trimis de mama în sat să aduc câteva
ouă să tulbure ciorba. Drum mai lung, dar cu clipe de răgaz,
mai ales că mă întâlneam cu alţi copii. Vorba era „hai să mergem în grădina noastră”. Grădinile nu mai aveau hotare.
Aici „pe Turn” cum spuneam unui anumit loc, ne aşezam
în iarbă şi grădina noastră devenea tot ce era în jur: Valea
Oltului, munţii, iarba... Acel loc a rămas pentru mine Grădina Eden. Am vrut să-l aduc pe Dinu Pillat aici, în această
grădină. După o călătorie în Italia, mi-am zis: de ce să nu
se ducă şi într-o grădină din Toscana? Avem ceva peste ochi,
peste sulet. Dacă am decoji acel ceva ne-am da seama că
noi trăim într-o grădină superbă, de fapt Raiul. Marea
Grădină a Edenului este întreg Pământul. Vreau să rămân
în această grădină, plin de credinţă.
S.P.S.: În ce măsură poezia lui Rilke v-a declanşat gândul
de a reinterpreta motivul grădinii, dăruită lui Dinu Pillat?
Ş.C.: La început am răsfoit volumul şi am citit o poezie
la întâmplare. M-a captat. Aşa am trecut la alta, apoi la
alta, am ajuns la prefaţă din care am alat detalii despre
Dinu Pillat, despre traducere, despre felul cum a apărut
cartea. Deja aveam o stare, eram cuprins de aburul poeziei
lui Rilke. Când îl regăsesc pe Dinu Pillat într-o grădină,
ştiu că de fapt este starea dată de poezie.
S.P.S.: Vă raportaţi la grădina deschisă spre ceilalţi, sau la
cea împrejmuită?
Ş.C.: Grădina îngrădită nu este una în care te închizi şi
nu se poate intra. Indică o grădină aleasă. Nu poţi trece
gardul dacă nu te-ai curăţat. Poate nu i-aş spune gard, e
prea restrictiv, ci împrejmuire. Îţi arată că e un loc cu ceva
special, este însemnat. Când la o răscruce de drum sau pe
un deal găseşti o troiţă, ea marchează un loc aparte. Eu
spun că acolo este un punct unde te întâlneşti cu toţi cei
care au trecut şi s-au oprit lângă semnul legat de Dumnezeu. Este o întâlnire specială. Am o poveste în acest sens.
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S.P.S.: Sunt convinsă că nu-i lipseşte tâlcul.
Ş.C.: Urcam aici pe deal alături de un bătrân. Eu iind
cam obosit, neexersat cu drumul, îl rog să ne odihnim. Ce
îmi spune: „Nu poţi să mai mergi ca să ne oprim într-un loc
frumos?” N-am mers mult şi am ajuns la crucea lui Becheş.
În faţă toată Ţara Oltului, o privelişte minunată. M-am
uitat la bătrânul acesta. Practic un nimeni, un om dintr-un
sat, dar care ştia ce înseamnă un loc sfânt. La adevăratul
ţăran, cel cunoscut în copilăria mea, simplitatea era un mod
frumos de a se purta şi a trăi.
S.P.S.: Să-l considerăm chiar blazon.
Ş.C.: Ţăranul avea o complexitate extraordinară. El observa lucrurile, le înţelegea faţa ascunsă..., citea Biblia şi
Psalmii. Când citeşti în iecare zi unul dintre cele mai frumoase poeme ale lumii, nu poţi să nu-ţi modelezi vorba.
S.P.S.: În „grădinile lui Dinu Pillat” apare „dâra de lumină”. Ca simplu privitor o interpretez ca o cale prin care mă
apropii de Dumnezeu.
Ş.C.: Ea simbolizează mai mult decât o cale. Este un
drum spre care duce o cale.
S.P.S.: În iecare etapă a vieţii drumurile capătă alte valenţe.
Ş.C.: Este un singur drum pe care ai libertatea să ţi-l
alegi. Voia dumnezeiască te lasă să-ţi hotărăşti drumul. Nu
este libertate mai mare decât a unui creştin.
S.P.S.: Pornind la drum, ducem cu noi nişte aşteptări.
Care au fost aşteptările dumneavoastră?
Ş.C.: N-au fost diferenţe mari în aşteptări de la o etapă
la alta a vieţii. De când eram mic am construit aceste „etape”
foarte serios şi nu prea le-am îmbunătăţit pe parcurs. În
fondul nedescris pe care ţi-l dă Dumnezeu, în aşteptările
pe care ar trebui să le ai, apar modele. Ele pot să limpezească aşteptările. Modelele sunt în permanenţă lângă noi.
Eu le-am avut: tata, mama, bunica paternă, profesorii de
la Timişoara... apoi soţia. E foarte interesant că modelele
din copilărie sunt de urmat. Cele de mai târziu sunt nişte
atenţionări. Nu neapărat că vrei să ii ca acela, dar el îţi
atrage atenţia şi îţi spune: „ai grijă!”. Modelele de maturitate
se pot încadra în tipul acesta de „ai grijă”. De ce ele constituie modele? Pentru că îl asculţi pe cel care îl consideri model.
S.P.S.: Vă mulţumesc pentru acest dialog în care cuvântul
a devenit roditor prin faptele dumneavoastră dătătoare de iubire faţă de semeni şi, în egală măsură, făuritor de speranţă
că vom învăţa să păzim „grădina” ce ni s-a dat.
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Traduceri
de OCTAVIAN SOVIANY

PAUL VERLAINE
Ariete uitate
I.

III.
„Vântu-n câmpie
Nu mai adie”
(Favart)

E languroasa fericire,
E moleşeala din iubire
E al pădurilor ior
Când boarea le-a cuprins, uşure,
Şi undeva, prin ramuri sure,
E-al ciripiturilor cor.
Ce dulce, proaspătă murmură!
Aici parcă ceva susură,
Acolo-i foşnetul uşor
Al ierbii, la o adiere,
Parcă ar râde pietricele,
Pe fundul apelor, domol.
Iar suletul ce se lamentă
Peste câmpia somnolentă
Este al nostru, nu-i aşa?
Al meu şi-al tău, ce-n fapt de seară
Îngână-o arie domoală
Ce se aude-abia-abia.

„Plouă blând în oraş”
(Arthur Rimbaud)
Plânge-n inima mea.
Ca ploaia-n oraşe;
Ce langoare-aşa grea
Plânge-n inima mea?
Ah, blând al ploii cânt
Departe, peste case!
Iar inima-mi, oftând,
Ascultă-al ploii cânt.
Tot plânge-n disperare
În inima-mi ceva
Cum? Nu-i nicio trădare?
E-un plâns ce noimă n-are.
Şi-i cea mai grea răstrişte
Să nu ştiu pentru ce
Făr’ca vreun dor s-o mişte,
Mi-e inima-n răstrişte.

IV.
II.
Ghicesc într-un murmur uşor
Subtile voci de altădată
Şi-n strălucirea-le cântată,
Iubire pală, nişte zori.
Şi ca un dublu ochi anume
Sunt inima şi duhul meu
În care tremură mereu
Ah! toate lirele din lume.
Să mori aşa de-nsingurat,
De-o moarte-atât pe peste ire,
Tu care te-niori, iubire!
Să mori aşa, din legănat!
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Ar trebui – vedeţi voi – să im clemenţi la ire
Să n-aibă fericirea vreodată tulburare.
Iar dacă zile proaste or i să se înşire
Măcar vom i – aşa e? – ca două bocitoare.
Şi-ar trebui ca – inimi-surori, aşa cum suntem,
Să im cuprinşi deodată de-un dor copilăresc
De a fugi de oameni, de-a merge nu ştiu unde,
Uitaţi de toţi aceia ce-acum ne surghiunesc,
Să im precum copiii, ca tinerele fete,
Seduse de nimica, mirându-se de toate,
Ce merg ca să pălească prin castele boschete
Şi nici nu par să ştie că-au fost deja iertate.
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V.
Clavirul, ce o mână-l sărutase
Prin seară, se zăreşte, irizând,
Când, ca un fâlf de aripi unduioase,
Un cântec vechi şi plin de mult încânt,
Străbate lin, aproape tremurând,
Budoaru-n care tot a Ea miroase.
Ce legănat molatic, deodat’
Îmi mângâie făptura-n clipa asta?
Ce ai cu mine, cântecel ciudat?
De ce mă hărţuieşti, refren fanat
Ce vei muri curând, lângă fereastra
Puţin întredeschisă-n scăpătat?
VI.
E câinele lui Jean Nivelle
Ce tocmai muşcă de grumaz,
Pisica lui Madame Michel.
Ciorap-Albastru face haz.
Iar luna, şuguind un pic,
Varsă-o lumină cam obscură.
Peste Medor şi Angélique
Ce fac pe zid o verzitură.
Şi iată ziua de Florii,
Preabunul regelui soldat.
Sub haina-i ce se lenduri
În inimă s-a dezolat
Căci brutăreasa, da, ce drac…
Iar Lustucru, bătrânu-i soţ,
I-a pus pojarului capac
Să ie Dumnezeu cu toţi!
În roba-i de culoare bleu.
Numai satin, mătăsărie,
E-o matracucă, palsambleu!
Dar jilţul său e cu chirie
Şi la deştept şi la zgârciog,
Strângând atâta la pitace
Că luxul ăsta-şi bate joc
De domnul Loss şi de hârţoage.
Loc, om de robă de rahat,
Tu mic grăsan, tu mic abate,
Tu, mic poet înverşunat,
Să tot rimezi pe apucate!
Că se-nnoptă de-acum pe bune,
Şi, să ne facă în necaz,
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Naiv şi neatent la lume,
Ciorap-Albastru face haz.
VII.
Fui trist în inimă, ehei,
Din pricina unei femei.
Şi nu-s defel mai liniştit
Că inima m-a părăsit
Vrând duh şi inimă să steie
Departe de acea femeie.
Eu nu-s de fel mai liniştit
Că inima m-a părăsit
Şi-i spune duhului sensibil:
Cum oare asta e posibil,
Cum e posibil oare, cum
Acest semeţ şi trist surghiun?
Iar duhul ei: Nu-ţi este teamă
Că am căzut într-o capcană
Şi o să im în preajma sa
Oricât de mult ne-am depărta?
VIII.
În înnegurata
Şesurilor zare
Ca nisipul pare
Peste tot zăpada
Cer de plumb bolteşte
Cu luciri niciuna
Parcă-acu trăieşte
Şi-acu moare luna
Precum norii, marii.
(Codru-i nu departe)
Prin băltoace moarte
Vezi plutind stejarii.
Cer de plumb bolteşte
Cu luciri niciuna
Parcă-acu trăieşte
Şi-acu moare luna
Ciorilor surate,
Lupi porniţi la pradă,
Iarna e turbată,
Ce vi s-o abate?
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IX.
„Privighetoarea care stă pe o ramură crede că a căzut
în apă când priveşte în jos. Şi, deşi se ală în vârful unui
stejar, se teme să nu se înece.”
(Cyrano de Bergerac)
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***
Şi nu eram departe de-adevăr
Cand vă spuneam, în zilele de jale,
Că-n ochiul vostru, ce a fost cămin
Speranţei mele, văd acum trădare.

În râu sunt crengi de arbori cu duiumul
Şi dintr-o dată pier ca fumul,
În timp ce sus, pe crengile adevărate
Plâng turturelele-ntristate.

Atunci juraţi că-s năluciri deşarte
Şi-aveaţi vâlvoruri false în privire,
Cum faci de vrei s-aţâţi un foc pe moarte,
Când vocea voastră-mi declara iubire.

O călător, acest peisaj, ce pal e
Îţi face faţa să se-mpale,
Şi cât de jalnic plâng, prin frunza rară,
Speranţele-ţi ce se-necară.

Se spune că te poate ferici
Şi-o vreme mohorâtă de alean,
Dar fu-ntr-o cu plăceri amare zi
Când am văzut câtă dreptate am

Birds in the night

***

Nu îndeajunsă fost-a-vă răbdarea,
Se vede mult prea bine, din păcate;
Sunteţi atât de jună! Nerăbdarea
E parte din celesta-vă etate.

La ce atâta chin şi supărare?
Nu mă iubiţi şi gata, din păcate.
Nedornic să privesc vreo alinare
Vreau jalea sa mi-o port cu demnitate.

Blândeţea voastră pare-a ezita,
Nu coaptă, nu-ntru totul suicientă,
Dar sunteţi jună, rece soră-a mea,
Şi nu puteţi să iţi indiferentă.

Da, tocmai iindcă-atâta vă iubii,
Voi suferi precum un bun soldat
Ce merge să adoarmă pe vecii,
Iubindu-şi ţara, ce-l trată ingrat.

Mă iată dar, plin, de căinţe caste
Nu bucuros, dar împăcat, s-ar spune,
Chiar de-aţi făcut din mine luni nefaste
Cel mai puţin ferice om din lume.

Frumoasa mea, Unica mea, voi Dragă,
Chiar de mi-aţi luat lumina şi speranţa,
Nu sunteţi oare patria mea dragă,
Tot jună, tot nebună, ca şi Franţa?
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***

***

Or, eu nu vreau şi poate nici nu pot
Să vă privesc cu ochiul umezit,
Iubirea mea ce n-a murit de tot
Deschide ochii bine în sfârşit,

Parcă vă văd. În rochie de vară
Alb-aurie, ină şi subţire,
Dar fără-acea jilavă veseleală,
Vădită-n după-amieze de delire

Iubirea mea, ce încă mai tresare,
Deşi trădări o tot însângerară
Şi socotesc că încă multe are
De îndurat nainte ca să moară,

Când sora mare, tânăra soţie,
Reapăruse-n cameră, deja
Destinul nostru scris pentru vecie,
De sub voaleta voastră mă privea.

Ghiceşte, poate nu fără temei,
Că-ncepeţi să nutriţi păreri de rău
Şi parcă-aude-n disperarea ei
Cum spuneţi: da, e rău, e foarte rău!

Să iţi iertată! Tocmai de aceea
Încă păstrez, şi nu fără truii,
Drept amintire, pururea scânteia
Ce-atunci în ochii voştri străluci.

***

***

Parcă vă văd. Se-ntredeschise-o uşă.
Eraţi în pat. Păreaţi cam obosită,
Dar tresărirăţi, goală, jucăuşă
Şi de iubire toată-nsuleţită.

Sunt uneori ca vasul la aman,
Ce apucat de o furtună mare,
Nemaicălăuzit de Notre-Dame
Se roagă, pregătit de înecare.

Ce sărutări, ce-alinturi înfocate!
Râdeam cu ochii-n lacrimi, cum s-ar spune!
Momentele acelea dintre toate
Au fost cele mai triste şi mai bune.
Din zâmbetul cu care îmi zâmbeaţi,
Din ochii buni, ce-mi deplângeau absenţa,
Şi din toţi nurii voştri blestemaţi
Doresc să mai revăd doar aparenţa.

Sunt uneori precum acel pescar
Care pierea nespovedit, ierbinte
Cătând duhovnic, însă în zadar.
Şi se credea în iaduri dinainte.
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Dar uneori, îmi vin nişte extaze
Ca primilor creştini, într-adevăr.
Şi râd sub colţii iarei ioroase,
Şi nu-mi tresare niciun ir de păr.
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de MIHÓK TAMÁS

TASNÁDI-SÁHY PÉTER
Tasnádi-Sáhy Péter este un prozator și
dramaturg maghiar contemporan, redactorul
rubricii de literatură a revistei culturale
Várad, totodată, jurnalist laureat al Premiului
Spectator. Este autorul jurnalului de călătorie
Hidd el, ez Delhi! (Iată, acesta-i Delhi) și al

volumului de nuvele A békaember legendája
(Legenda omului broască), din care face parte
și textul de mai jos. Colaborează cu Teatrul
Szigligeti din Oradea și, în prezent, este masterand la Facultatea de Arte din Târgu-Mureș,
specializarea regie.

Sylvia
Pentru ei, de ani de zile, această parte a grădinii poartă
numele de cotlonul. Încă din primul lor an de concubinaj,
primăvara, după ce au pus mâna pe căsuța din capătul străzii
înfundate și s-au hotărât să isprăvească acolo un paradis
în miniatură, bărbatul a săpat o groapă nu foarte adâncă
în vederea unei compostiere care să fertilizeze solul viitoarei grădini cu recolte și lori. Într-adevăr, a fost o vreme când
și-au scos deșeurile vegetale din bucătărie, ba chiar și zațul
de cafea, însă, după un timp, s-au cufundat amândoi în
treburile lor, iar grădinăritul a rămas în suspensie. Nici
măcar puieții plantați sub inluența primului impuls n-au
rezistat, așa că au acoperit zona cu iarbă, iar groapa a
cucerit-o natura cu formele ei dense de urzică.
A fost readusă în discuție abia în prelungirile unor dispute, când tema ce a declanșat actuala ciondăneală n-a
lăsat suicient loc defulărilor și au trebuit să apeleze la
vechea lor listă de insulte.
Un front, de altfel, mult iubit, plin de capcane familiare
în care să se invite reciproc, eventual să cadă în ele de
bunăvoie, fredonând, numai ca minele să explodeze și ei
să se dezmembreze astfel spre satisfacția amândurora.
Nici cu prețul îndelungatelor certuri n-au reușit să stabilească, oare planurile inutil de ambițioase ale bărbatului
în chestiuni nesemniicative, neglijența constitutivă a
femeii sau programul de lucru sufocant al amândurora a
provocat eșecul planurilor grădinărești, și poate tocmai din
această cauză, cotlonul a devenit simbolul lipsei normalității în viața civilă.
Apoi, după patru ani de la săpatul gropii, într-o dimineață de aprilie, când, în sfârșit, după luni bune, reușesc
să-și ia deodată liber de la serviciu, femeia vine cu propunerea: ar trebui să ne reapucăm de cotlon. Stau în liniște
pe terasă amestecându-și cafelele când, iată, femeia relansează discuția. Bărbatul nu-i răspunde. O privește cercetător, dar nu primește niciun indiciu.
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A doua zi, femeia sosește acasă de la cumpărături cu
două perechi de mănuși de protecție și niște butași de
zmeur, spunând că pe aceștia i-ar vedea în locul bălăriei,
rezistă bine la umbră, potrivit vânzătorului. Bărbatul nu
intervine nici acum. Mobilizându-se, își trage pe mâini
mănușile mai mari, apoi o ia agale spre cotlon și începe să
smulgă buruienile din rădăcini.
După zece minute vine și femeia să i se alăture, dar îl
găsește îngenuncheat peste peticul de pământ deja stârpit,
privind în jos. Nu le-am observat – îi șoptește cu glas timid femeii ce tocmai se lăsa pe vine lângă el, holbându-se
la coaja spartă a ouălor cu mici pete maro pe un fundal de
culoarea cafelei cu lapte. Femeia îi mângâie cu tandrețe obrazul
aspru și se întinde după cuibul răsturnat, de-o palmă. Și,
imediat ce-l ridică, ceva se clintește la rădăcina urzicii: un
pui golaș cu mici tuberculi gri în jurul ochilor. Femeia îl
împinge cu două degete înapoi în cuib și pornește cu el
spre casă. Bărbatul, ghemuit, mai stă pe gânduri o vreme,
apoi scobește în pământ, cu degetul, mici morminte pentru
ouăle sparte și, după ce presară pământ peste ele, mormăie
cu sială o rugăciune. Intră în casă și-și găsește femeia la
masa din sufragerie, cu laptopul în față și cuibul alături.
E silvie de zăvoi, se pare, adesea își face cuib în urzici și
iată și coloritul ouălor corespunde. Am putea-o crește,
dacă vrei, îi spune bărbatului cu zâmbetul pe buze, luându-și
pentru o clipă ochii de pe ecran.
Se va prăpădi, îi răspunde acesta tot melancolic și pornește spre baie.
Femeia îi baricadează drumul, măcar hai să-i acordăm
o șansă, o putem hrăni cu moleți, și ne mai trebuie o pipetă cu care să-i picurăm niște apă din butoi, de sub streașină, am procedat astfel c-o mierlă pe când eram fetiță.
În două săptămâni începem Unchiul Vania, nu vei avea
timp de ea, eu încă de pe acum n-am, mâine trebuie să
merg să văd cum facem cu decorul.
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În două săptămâni își ia zborul, măcar hai să-ncercăm.
Cobor să-i aduc niște viermi, ii cu ochii pe ea, două secunde
tot ai? îl pironește cu întrebarea și, fără să mai aștepte după
un răspuns, îi sulă bărbatului pe buze un sărut.
Găsim, îi clefăie bărbatul în apropierea pufului cârlionțat spre lobul urechii, apoi se așază la masă pentru a
cerceta veneticul mai îndeaproape. Acesta tocmai se rotește
pe dibuite, cu spatele rezemat de marginea cuibului, și,
din când în când, apucă să se ridice puțin, ajutat de aripi,
parcă ar vrea să se rostogolească afară. Bărbatul izbucnește
în râs, apoi îl împinge înăuntru, la locul lui: Vrei să cazi
din nou, prostuțule?
Puiul execută un mic plonjon pe burtă, și, după o pauză
de câteva secunde, își saltă căpșorul pe spate. Bărbatul
încremenește: în fața ochilor săi încep să ruleze cadrele
unui scurtmetraj, o femeie făcând același gest cu trei luni
în urmă, ținându-și agrafa în gură, aranjându-și părul lung
și brunet. Stau alături în bufet după spectacol și beau,
despre ea știe doar că o cheamă Sylvia, cu igrec în loc de
i, i-a văzut numele în programul de repetiții, că e coregrafă
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și că a venit însoțită de regizorul străin. Se spune că s-a
născut în America, mama ei era însărcinată când au emigrat, acolo a învățat să danseze, și nu oricum, așa se zvonește, cel puțin regizorul susține acest lucru ca pe ceva de
la sine înțeles. Sunt amanți, potrivit korridor-pressz.
E pentru prima dată aici, a venit să cunoască actorii.
Nu prea pare genul lui, e scundă, blindată cu mușchi, cu
membre disproporționate și lungi, cu sâni abia sesizabili,
dar gestul acesta îl ispitește. Și chiar îi mărturisește că seamănă c-o pasăre așa, cu capul dat pe spate. La care femeia
își scapă agrafa dintre buze, ca și cum s-ar i lepădat de-un
vreasc și, înclinându-și capul, o analizează un timp, apoi,
cu o scurtă bătaie din aripi, se repede la ea. Face un mic
popas în spatele scaunului și, concentrându-și în mâini
condiția de pasăre, se lasă pe umărul bărbatului, se gudură
de obrazul acestuia, caută cu pliscul după hrană în urechea
lui. Bărbatul râde în hohote, pasărea tresare și, punând
stăpânire din nou pe corpu-i feminin, străbate în zbor
încăperea. Destul cât să atragă atenția tuturor și, la sfârșitul
spectacolului, să ie celebrată cu aplauze și chiote. Până și
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Dora e prezentă, stă la bar la taclale. În loc să aplaude, se
uită la bărbat, apoi salută lumea, a doua zi are iarăși
repetiții, trebuie să se odihnească. Bărbatul rămâne, îl
tatonează pe regizor în legătură cu planurile acestuia vizavi
de noul proiect, de fapt caută să-l descoasă: Sylvia îi este
oare amantă? Rămâne însă fără certitudini. În scurt timp
după miezul nopții se pregătește de plecare, își ia rămas bun
de la toți și dă o fugă-n vestiar să-și recupereze paltonul.
La baie, se spală pe față cu apă rece, își umezește ceafa, pe
urmă își îndepărtează dintre cutele buzelor reziduurile
lăsate de vinul roșu, ca să-și reducă șansele de a i poftit
să sule în iolă, în caz că-l oprește poliția. De cum iese, se
lovește de Sylvia în mână cu un pachet nedesfăcut de
țigări, pesemne c-a venit să și-l ia din poșetă. N-apucă bine
să o străfulgere cu privirea, c-o și lipește de perete, explorând-o între coapse încă de la primul sărut.
Pasărea ciripește căscându-și pliscul – îi etalează ademenitor interiorul portocaliu –, dar pe bărbat nu-l impresionează. Își trage mănușile, se întoarce în grădină să-și
termine treaba, smulge urzicile cu mânie, nu-l mai interesează eventualele cuiburi rămase. Se liniștește în parte abia
când începe să sape groapa pentru zmeuri. Nu-și mai întoarce privirea către mica vietate.
În schimb, Dora, în zilele următoare, i se dedică total, o
hrănește cu penseta din două-n două ore, îi picură apă cu
pipeta, se mută lângă ea în camera de zi, să o poată supraveghea chiar și noaptea. Bărbatul nu ripostează în niciun
fel. Abia după câteva zile, entuziasmul femeii scade, când
puiul începe să-și schimbe înfățișarea. I se ivește penajul
gri închis cu un pufușor alb la vârfuri, își cere drepturile
într-un mod din ce în ce mai agresiv, trupul i se dezvoltă
printr-un proces aproape vizibil, după o săptămână devine
cât o silvie ajunsă la maturitate, cu toate că mai are mult
până la acea fază.
Nici ea nu știe cum, dar mereu nimerește-n astfel de
situații în care, fără să dispună de garanții, se supune. De
pildă, bărbatului, imediat ce s-a angajat la teatru, i-a câștigat atenția. Nu pentru că el este regizorul-șef al teatrului
și asta ar ajuta-o să avanseze-n carieră, colegii oricum o suspectează, ci din simplul fapt că s-a simțit atrasă de el ca de
nimeni, niciodată. N-a apucat să se gândească la consecințe, dacă e în stare să păstreze câte ceva din ce-o deinește
și, până s-a trezit, se plimbau deja pe strada înfundată, sfătuindu-se cum vor scoate mașina de-acolo pe timpul
iernii. Până la urmă n-a ieșit prost chestia, e bine împreună, dar pe orice parte ar întoarce-o, n-a fost ea cea care a
decis, chit că-s fericiți și ea e complet liberă. Încă de lanceput, jocul de-a cere socoteală și geloziile au fost ocolite
în ambele direcții.
Nici în dimineața de după noaptea curtării, Sylvia n-a
întrebat-o nimic, cu toate că bărbatul a ajuns târziu, încă
a și adormit pe canapea, iar a doua zi s-a putut asigura cu
ajutorul privirilor răutăcioase ale celorlalți că femeia a
obținut ceea ce urmărise. A mai pățit asta, dar, în mod
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normal, aventurile dispăreau fără urmă, acum însă bărbatul, chiar și după zile bune, rămânea să citească la biroul
lui până seara târziu, se retrăgea la somn abia după ce ea a
ațipit. Știa că degeaba ar întreba-o, s-ar eschiva, iar ea nu
e suicient de puternică s-o poată constrânge.
După-amiază, în pauza dintre două repetiții, sună la
camera de oaspeți a căminului de actori, aducând niște supă
și ceva suleu slab de la cantina de jos.
Sylvia probabil că dormea, se aișează la ușă cu ochii mijiți, în chiloți și-un tricou de bărbați, rupt. O salută pe
Dora printr-un scurt gest din cap, de parcă ar i prietene
de-o viață și vizita ei ar i cel mai iresc lucru din lume.
Ți-am adus de-ale gurii, îi arată Dora sacoșa albă. O poți
lăsa pe măsuța de cafea, vine răspunsul din camera de-alături, îți fac o cafea, ceva? Nu, mersi, adineauri am servit,
îi replică Dora așteptând-o în fotoliu.
Sylvia revine într-un capot de satin, se așază pe pat picior peste picior. Bănuiesc că după puiuțul meu ai venit...,
începe zâmbind. Păi, dacă-i al tău, nu mai avem despre ce
vorbi, o întrerupe Dora, asta mă interesa, și dă să iasă.
M-ai înțeles greșit, o oprește Sylvia cu un ton calm, nu
obișnuiesc să sechestrez pe nimeni în colivie, eu mă refeream la pasărea asta, și mâinile i se transformă iar în iința
aia adulatoare care îl fermeca pe bărbat în urechi, în bufetul de jos. De data asta Dorei îi dă târcoale, o tachinează
mușcând-o de gât, apoi îi aruncă o privire spre decolteu.
Peste două ore Dora părăsește încăperea împreună cu
Sylvia, cea care se grăbește să ajungă la repetiții, o ia spre
casă alungându-și sentimentele apăsătoare, cu remușcări
chiar plăcute, asemenea furnicăturilor.
Puiul se ală într-o continuă creștere și, deși e de-a dreptul înspăimântător c-a ajuns cât cuibul, penele gri-albăstrui de pe spate și cele vărgate de pe burtă îl transformă
într-o iință mică și impozantă. În cea de-a doua săptămână trebuie mutat în garaj, e pe cale să sară din cuib, iar
Dora n-ar vrea ca bărbatului – care în continuare nu e dispus să se ocupe de el – să-i stea în cale, abia dacă se mai
ridică de la birou, lucrează la piesă neîncetat.
Cu două zile înainte de repetiții, îi bate la ușă totuși, se
furișează la birou și-l cuprinde de după gât. Știu că nu-ți
place de ea, dar e timpul să-i dăm drumul și n-aș vrea singură... Bărbatul o trage către el și o sărută în colțul gurii:
o clipă și vin.
Dora e-n grădină cu pasărea, li se alătură și el. Măsoară
din priviri animăluțul, dar, când să spună ceva, femeia intervine chicotind: Gata? Din partea mea... bombăne acesta
derutat. Dora îi face avânt păsării cam de trei ori cu palma
deschisă, până ce aceasta se desprinde, face un popas pe
gard, se-nfoaie două clipe, apoi se pierde în grădina vecină.
Cine naiba ar i zis că se va face cuc, îi rânjește Dora bărbatului, apoi își întoarce privirea către cotlon, se pare că
zmeurii vor rezista. Vorba vine, răspunde bărbatul și o
strânge la piept, slavă compostului.
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Tempodrom
SIMONA POPESCU

O rubrică despre timp, orașe și oameni

SESAM, DESCHIDE-TE!
Pe la sfîrşitul anilor ’30, bunicul meu venea la Bucureşti
să cumpere marfă de la negustorii de pe Lipscani. Acolo
erau magazine şi dughene gemînd de lucruri, de lume – cocoane şi chivuţe, domni şi ţărani, copii şi bătrîni, negustori
austrieci, bulgari, turci, greci, evrei, albanezi, armeni sau
ce-or mai i fost, iecare cu afacerea lui. Şi, printre ei, bunicul
meu, tînăr şi frumos – semăna foarte tare cu viitorul rege
Mihai, care pe-atunci era doar un adolescent (și doar peste
cîțiva ani va semăna el cu bunicul meu care... va i semănînd cu el). În timp ce bunicul meu alegea cîte ceva din
toate pentru micuţa lui prăvălie (pe care o ţinea împreună
cu tatăl lui într-un sat din sudul ţării), undeva prin oraş,
un băiat, Costel, se angaja ucenic la un fotograf. Se plimbase pe-acolo sigur şi francezul Paul Morand, care în 1935
va publica la Paris o carte despre un Bucureşti mai degrabă
vesel, regretînd că, pe Lipscani, locul negustorilor din
Leipzig a fost luat „de prăvălii ieftine, iar mătăsurile din
Canton au cedat locul mai prozaicei mătase artiiciale”.
În anii ’50, nu se ştie ce fotograia Costel, fostul ucenic,
cu aparatul lui de dinainte de război. Doar fotograii la
minut cu copii şi îndrăgostiţi în Parcul Cișmigiu? Bunicul
meu era în închisoare, după ce i se vor i coniscat pămîntul şi micuţa lui prăvălie cu bunătăţi aduse de pe strada
Lipscani. Nu făcuse nimic rău bunicul meu, dar... aşa erau
vremurile, poate că s-o i opus să-i ia comuniştii lui Stalin
chiar tot ce adunase din munca lui şi a părinţilor lui de-o
viaţă. Regele Mihai se ala undeva în exil, în Occident, în
Anglia, apoi în Elveţia, unde nu mai era rege, ducea o viaţă
simplă, pierduse tot ce moștenise de la familia lui, așa erau
vremurile.
În anii ’70 eu eram fericită, pentru simplul motiv că
eram copil şi părinţii mei erau buni cu mine. În vacanţe,
bunicul ne aştepta în staţia de autobuz cu bicicleta lui
veche, dintotdeauna. Într-o zi, am descoperit în casă o
monedă de argint cu capul unui bărbat frumos. Aşa am
alat că trăisem într-o ţară condusă cîndva de un rege (de
mai mulţi regi!). Credeam că numai în poveşti sînt regi.
Ce chestie! Am ajuns și eu la București, cu școala. Am fost
la Muzeul Antipa, ne-am plimbat prin Cișmigiu, unde
continua să facă poze la minut Costel (dar nu știam de el).
În anii ’80, bunicul meşterea în tăcere la bicicleta lui
cea veşnic stricată şi era mai tăcut ca oricînd. Am alat că
și regele Mihai meșterea la o mașină. Despre mine pot să
spun că meșteream la concordanța timpurilor în franceză,
mă pregăteam să plec din orăşelul meu transilvan la facultate,
la Litere, la Bucureşti, despre care se vorbea pe la noi ca
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despre un oraş de neserioşi. Asta o spuneau serioșii-prea
serioșii ardeleni.
Mie Bucureştiul, chiar aşa gri cum era pe vremea aia şi
fără strălucirea de altădată, mi-a plăcut din prima. Mi-au
plăcut oamenii, mai ales tinerii şi bătrînii. Tinerii pe care
i-am cunoscut aveau nişte biblioteci grozave, puteam vorbi
cu ei despre orice, iar bătrînii... Bătrînele bucureştence
erau îngrijite, pudrate, cu inele frumoase pe degetele lungi
şi slabe, o mai auzeai pe cîte una vorbind în franceză cu
căţelul scos la plimbare. Purtau pălăriuţe din anii ’30 şi
mănuşi de aţă, croşetate. Uneori erau cu soţii lor, nişte oameni „de altădată”. Cei mai „de altădată”, cei mai frumoşi
bătrîni, puteau i văzuţi în pauzele concertelor de la
Ateneu. O duceau cum nu se poate de greu, dar mergeau
la Ateneu... Am cunoscut astfel de oameni. Strada mea
preferată era strada Lipscani, unde erau nişte anticariate
cu cărţi şi fotograii vechi cu Bucureştiul, printre altele.
Cu anticarii era plăcut să vorbeşti. Te vedea unul cu o fotograie în mînă. „Ăsta e Leonard!”, îţi zicea. „Cum, nu
ştii cine a fost Leonard?”, se mira el. Şi-ţi spune povestea
bărbatului superb şi foarte, foarte elegant, „prinţul operetei” care s-a prăbuşit pe scenă în 1928. Te vede uitîndu-te
la vreo vază și începe să-ți vorbească despre elementele de
Jugendstil sau mai știu eu ce.
Pe Lipscani era lume amestecată, multă viaţă, chiar şi
în siniştrii ani de frig şi foame ‘80. Faţadele caselor cu un
singur etaj, cu elemente de neobaroc, neoclasic sau stil
francez, cu balconaşe care etalau varii feronerii, erau deja
mutilate de însemnele părăsirii, ale paraginii. Fostele prăvălii adăposteau acum o marfă care mirosea a sărăcie, perdele
ieftine, pînze care miroseau a chimicale, pantoi urîţi, butucănoşi, haine bădărane şi multe rochii urîte de mireasă
sau lumînări pentru botez ori uniforme pentru şcolari. Locul
îşi păstra, totuşi, farmecul. Dacă te nimereai pe-acolo seara
era aşa... ca într-un ilm (de... Visconti?): treceai pe lîngă
neogoticul Car cu bere, la o aruncătură de băţ de biserica
aia ca o bijuterie de piatră din 1724. În spate lăsai clădirea
CEC-ului, construită cîndva de un francez, Paul Gottereau. Puteai întîlni cîte un copil murdărel şi necăjt, cîte o
femeie săracă şi veselă, cîte un beţiv, apoi făceai stînga şi
ajungeai iar pe Lipscani, copleşit de parfum de tei şi de
splendoarea decrepitudinii, învăpăiată de amurgul bogat
în purpură şi aur. Ajungeam în dreptul unei porţi vechi,
prinse între ziduri dărîmate. Prin faţa acestei dantelării de
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lemn trecuse, sigur, şi bunicul meu. Acuma treceam eu şi,
înaintea mea, un şobolan gras şi deloc grăbit. Deasupra noastră – a porţii, a mea, a şobolanului – se înălţa deja luna.
Dincolo de ziduri, de faţade, nu erau doar săracii care
ocupaseră vechile case ale nimănui acum, goale, reci şi triste,
dar şi, refugiat, trecutul, Timpul altor timpuri, lumea cea
frumoasă, de pretutindeni. Erau magazinele cu antichităţi.
Cel mai mare dintre ele, Hanul cu tei, era peştera lui Ali
Baba. Sesam, deschide-te! Urcam scările şi puteam privi îndelung cîte şi mai cîte... Platouri şi fructiere Art Nouveau,
casete Biedermeier, samovare ruseşti, păpuşi vechi, Armand Marseille, vase de teracotă, porţelanuri englezeşti,
nemţeşti, vreo bombonieră sau vreo ceșcuță Rosenthal,
vaze de Limoges, pahare desperecheate de Baccara, sticlărie
de Lalique şi Murano, japonezării şi chinezării vechi, plăci
de faianţă de Delft, ceşti, farfurioare desperecheate, nobile
dar ieftine, casete vechi de antimoniu argintat, din lemn
de trandair, mănuşi de catifea, lustre de bronz, pipe,
clopote tibetane, săbii japoneze, abajururi cerate, tacîmuri
de argint și alpaca, trăgătoare de bronz, jardiniere de piatră, piese disparate de mobilier mic, mobilier masiv, vechi
de-o sută de ani, monocluri, monezi vechi de peste tot,
cristaluri, oglinzi veneţiene, bancnote vechi, aplice de alamă,
vase de alpaca, ştampile pentru sigilii, pendule, litograii,
vreo maşină de cusut Singer, măşti veneţiene, instrumente
muzicale stranii, cîte un caval, cîte un duduk armean, bijuterii, gramofoane rablagite, ceasuri, rame de lemn sculptat, cufere, lăzi săseşti, cutii de pălării, geamantane, paftale
boiereşti, talere, sfeşnice de argint, icoane, covoare persane,
anatoliene, de Buhara, cam uzate, hărţi, cartoline şi, mai
ales, albume cu fotograii pe care mă uitam în neştire: feţe,
corpuri, veşminte, zîmbete şi încruntări, mirese, copii mici
din alte timpuri. Cine erau oamenii ăştia din fotograii?
Ce se alesese de ei? Ale cui fuseseră obiectele? Cum ajunseseră aici? Pe străduţele alăturate, alte magazine de acelaşi
fel, în care însă erau amestecate minunăţiile cu lucruri oarecare, hale cu tablouri de toate felurile şi scaune, jilțuri, sofale,
mese cu picioare care se terminau cu labe de leu, scaune
pe poante, sticlărie ieftină, bibelouri. Ani de zile s-au perindat prin fața mea priveliști... parnasiene în vremuri barbare. Într-una din aceste prăvălii am cumpărat odată un
pocal de cristal cu însemnele regale, foarte frumos. Vînzătorul era un tip plictisit, mi l-a dat pe mai nimic.
Bucureştiul vechi, istoric, începuse să ie demolat ca să
se construiască blocuri, cutii de beton. Scoşi din casele lor,
oamenii se mutau în locuinţele astea şi, poate, îşi duceau
o parte din obiectele lor frumoase acolo, pe Lipscani, unde
se deschideau uşi spre alte timpuri...
În 1990 Lipscanii arătau ca naiba. Nici amurgul de purpură şi aur nu mai învăluia mizeria străzii. Apăruseră
chioşcuri de metal cu grilaje foarte urîte şi o marfă ieftină
şi kitsch pe care aveam s-o văd şi la Paris, de pildă, prin
zona Pigalle. Treceam pe străduţele din jurul Lipscanilor şi
îmi tot imaginam viitorul. Viitorul oraşului meu. Mi-era
milă de el, îi doream o soartă mai bună. Oamenii lui, atît
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de veseli şi atît de trişti (o combinaţie pe care n-am întîlnit-o în multe locuri), o meritau, poate.
L-am văzut, viitorul, cînd am fost cu un văr din Elveţia
la o plimbare prin oraşul pe care acum îl redescoperea (şi
eu alături de el). Nu mi-a venit să cred. Înviaseră străzile.
Aici, unde erau pe vremuri mărgelarii, am găsit, din nou,
mici prăvălii cu kilograme de mărgele de murano de toate
felurile, din care poţi să-ţi faci singur colierul. Aici, unde
erau altădată abagii, am văzut magazine cu splendide desfăşurări de mătăsuri, de atlase, de organza, materiale de toate
felurile. Peste tot, revărsate, una lîngă alta, terase, cluburi,
restaurante. Şi lume, lume multă, fete şi băieţi, domni şi
doamne. Din loc în loc cîte un sediu nou de bancă sau faţade distruse care îşi aşteaptă proprietarul, demolarea, poate.
Între două terase noi, un vechi magazin din altă epocă, cu
irma spălăcită pe care scria mare CURCUBEUL. Ce să i
fost Curcubeul? O librărie? O simplă listă, cu doar cîteva
din numele pe care le poţi citi plimbîndu-te azi pe străduţele
din zona Lipscani, printre cafenele și magazine noi, ar spune,
cred, destule.
În 1992, regele Mihai avea să vină de sărbătorile
Paştelui în Bucureşti. S-au umplut străzile atunci, eram şi
eu pe-acolo, pe undeva lîngă Lipscani. Asta după ce în 1990
l-au întors din drum pe aeroport. În 1995 a murit bunicul
meu. În 1997 regelui Mihai i s-a dat înapoi cetăţenia română.
Bunicul avea 89 de ani cînd a murit. Regele Mihai are acum
95 de ani. Seamănă perfect cu bunicul meu de 89 de ani.
Despre Bucureştiul „meu”, aş avea atîtea de spus… De
cîte ori ies pe stradă ştiu că o să mă surprindă. Dar şi din
casă e interesant ce văd. Dacă mă las puţin pe spate cu scaunul, văd printre acoperişurile caselor interbelice, proilată
pe fundalul unei misterioase clădiri, ca de poveste, o parte
din faţa unui uriaş Moş Crăciun de plastic atîrnat într-un
decembrie pe faţada Teatrului Ţăndărică, a fost retras prin
ianuarie, dar… nu de tot! Stă cu nasul în sus, se uită la cer
Moş Crăciun. L-am privit prin perdeaua de zăpadă, prin
ploaie, au înlorit copacii în jurul lui, apoi au înfrunzit, apoi
frunzele au căzut, apoi a nins, apoi a venit primăvara şi tot
aşa. Au trecut anii. E acolo sus, i se vede doar jumătatea
de sus a capului, are barbă albă, un nas uriaş şi căciulă. Acum,
cerul spre care priveşte este perfect senin.
La Hanul cu tei am văzut nu demult un splendid covor
oriental, cu un model care se numeşte Pana fericirii... Nu
ştiu dacă Bucureştiul e un oraş frumos sau urît, depinde
cu ce ochi îl priveşti, depinde cît ştii despre el, depinde în
ce parte a lui te ali. Depinde cine eşti chiar tu! Aş spune
doar ca, altădată, unul dintre scriitorii mei preferaţi,
Mateiu Caragiale (un dandy!): „Cine nu i-a prins deosebitul farmec nu a înţeles Bucureştii. Ei (acestei tristeţi)
îi sunt închinate aceste rânduri...” Deosebitul farmec, tristeţea, purpură şi aur... Sesam, deschide-te!

***
79

Piața Sfatului
DANIEL PIȘCU

12. SECUNDE
Va veni şi vremea mea! zise meteorologul.
Va veni şi timpul meu! zise politicianul, apoi artistul şi
apoi, istoricul.

Singura persoană pe care am auzit-o, de ziua lui Eminescu, neostoit și cu bun simţ, zicând: „Odihnească-se în
pace!”, scoţându-mă şi pe mine din neuitare, a fost mama.
La conac se bea cognac?

Cât tupeu, la un pui de zmeu!
Dictatorul făcu într-o zi un gest imprevizibil: condamnă acţiunile altui dictator, şi de atunci deveni simbolul
democraţiei.
Ca să dormi bine, îţi trebuie un pat bun, sau o saltea
bună?
Braşovul e un oraş cald, la igurat, şi rece, la propriu.
Tatăl lui Boeing era director la TAROM.
Cel puţin o literă de început din limba adamică este comună pentru aproape orice cuvânt în mai multe limbi...
Să te măriţi, înseamnă să-ţi măreşti meritul. Să te însori,
înseamnă să atingi soarele.
Căsătoria e casa acestor miracole.
Eşti aşa de drăguţ şi inuţ ca un bob de mazăre... (Larisa)
Când scriu un rând, la iecare cuvânt, se ivesc în gândul
meu cel puţin două sinonime.
– Ce faci? Te-mbraci?... Şi, de-atâta intruziune, de-atâta
recluziune, de-atâta stat înăuntru, de-atâta bătut vântu’,
şeful de gară se pregăteşte să iasă afară.
Nu-mi propun în lumea asta decât să iu bun şi drept,
drept şi bun.
Un cuvânt este un punct pe i.

Ce m-aş bucura să pot vibra când mă uit la cineva,
cineva din apropierea mea. (Un prieten)
Într-o zi, mama l-a întrebat pe unul din nepoţii săi:
„Măi, Florine, ce înseamnă: topless?”. Şi nepotul i-a răspuns
prompt: „Vârfurile frumuseţii!…”.
Extins – întins – de la…, înspre…, cu atingere aproape
totală, exhaustivă.
Secundele sunt un puzzle. După dislocare, dau o imagine complexă, amplă, coerentă a ceea ce sunt. Sunt clipe,
minute, ore, zile şi ani.
Eu văd Intrarea Domnului în Ierusalim ca pe o intrare
în propria mea casă.
Dar, de prea multă ocupaţie, de prea multă prindere în
menghina timpului, nu ne mai pasă. Dimpotrivă, noi
pasăm transcendentul evident spre un contingent grăbit
şi somnambul, uman şi umanoid, ca pe un recul la sinţenia dumnezeiască a iecărei zile, clipe şi instanţe.
După ce m-am sculat, a căzut prosopul de bucătărie pus
la uscat pe calorifer. Deşi fumam, m-am ridicat de pe
scaun să-l pun la loc. Sunt şi eu un perfecţionist.
Omul e perfectibil în milionimi de ani. Necuratul intervine, întinzând mâna în apă, încercând marea cu degetul, tergiversând asta, încercând să i se opună. Oamenii
perfectibili încearcă să grăbească procesul perfectibilităţii.
Poemaş – un poem mai mic dar extins în interpretare,
încât parcă ai i scris un eseu.

Pentru oiţer era o simplă ordonanţă de urgenţă.
E foarte distractiv să munceşti. (Larisa, 5 ani)
Să-ţi trăieşti prezentul, ca trecutul să nu ie pierdut şi
viitorul trecut.
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Ochelarii îi am în vedere.

Dacă nu-i curat, e murdar.

Prefer 10 grade uscat decât 0 grade barat.

Cupa este capul victoriei. Trofeul, cap(ăt)ul triumfului.

Eram în călduri la Braşov şi-n friguri la Mombasa.
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Anotimpuri
DINA HRENCIUC

VISUL

În iecare dimineaţă, stoarsă de somnul indus de pilule,
după câteva secvenţe risipite printre străduţele unui orăşel
necunoscut prin care ba rătăcea, ba zbura, Olivia se grăbea
să privească fereastra. Peste geam era trasă o draperie amplă
care strecura incert lumina zilei, inducând în eroare orice
încercare de a deini timpul. Din spatele pernei, de pe suprafaţa lucioasă, uşor prăfuită, a studioului, ceasul deşteptător ticăia egal, imperturbabil, inutil, respectând o
convenţie tehnică. Barbarele secunde peste barbarele vieţi.
O amintire călduţă se străduia să urce peste aşternuturi,
ca o pală de vânt tomnatic inspirată de genele încurcate
între somn şi trezie. O alungă cu mâna, uşor, în timp ce gâtul
ei se răsucea invariabil către ceasul monoton, pulsând ca
o iinţă peste creştetul ei. Ora era ok. Lumina, la fel. Ploua
cu soare. În ciuda perdelei mătăsoase într-o pală nuanţă
de bleu, în ciuda ferestrei termopan, se simţea, se auzea şi
se vedea o ezitare în felul în care frunzele se desprindeau
de ramuri. Dansul lor era la fel de pur.
Dar nu mai era de ajuns. Dimpotrivă. În spatele frânturilor calde de vis, gândurile i se aliniau reci. Ca un pluton de execuţie. Cele mai negre treceau în faţă. Şi odată
cu ele, senzaţia aceea de uşoară durere din coşul pieptului
somnoros. O durere... dulce! Dulceagă mai degrabă, ca o
răceală proaspăt instalată.
Olivia deschise abia acum larg ochii şi încercă şi de această
dată să înceapă o nouă zi cu un exerciţiu de înviorare:
lumea trebuia luată în primire pas cu pas şi recompusă din
sunetul minutarului, din mirosul de lavandă al hainelor
alate în şifonier, din gustul de cafea, din fâşiile de lumină,
precum şi din atingerea preţioasă a obiectelor încă somnoroase. Proiectele, ţelurile şi obiectivele mari le abandonase, de câţiva ani, în mâzga somnului traversat de
resemnare, decepţie şi silă, ca de amintiri. În universul creponat. Se străduia, ca orice femeie obosită, să redescopere
bucuriile mici ale vieţii. Cu simţurile construind senzaţii.
Să pornească motorul care s-o pună-n mişcare. Cu un mic
amănunt, de iecare dată nou: să-şi cumpere, azi, o agendă
albastră. Şi, într-adevăr, din momentul acela, totul căpătă
sens. Mişcările robotice, târşâitul papucilor de casă, halatul
în locul cămăşii de noapte, baia în tonuri închise, cu
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geamlâcul ei fragil aşezat aiurea, între zidul exterior şi cadă,
la mijloc, în prelungirea unei cutii de aerisire iţite ca un
punct de tragere, spre zidul exterior.
Avea la dispoziţie o oră ca să ajungă la serviciu.
Timp suicient pentru cafea, ţigară, duş şi toaletă, imagini
pe bandă rulantă, secţionate de amintiri din vis, tensiuni
mici, omogene, străbătute vag de câte-un ior de nelinişte.
Este oare totul ok şi toată lumea e liniștită? Poate toată
lumea asta mare să depăşească, minut cu minut, secundă
cu secundă, goliciunea enormă a zilei? Aerul ei prefăcut?
Ameninţarea pâsloasă, tăiată în dungi argintii de ploaia
nepăsătoare?
Suferinţă preventivă. Odată deinită, durerea aceea ca
un început de răceală devenise suportabilă. Lăsa loc şi altor
imagini – niște amintiri de zecimi de secundă, dintr-un
timp utopic, îndepărtat, curăţat de drojdia suferinţei concrete şi care acum părea împărătesc. Una, două, trei imagini sclipitoare, ca punctele de lumină, ca surâsul pur. Dacă
erau mai mult de trei, Olivia se arunca leneşă asupra lor.
Încerca să le lege cumva, să le ţeasă împreună, ca pe o plasă
de siguranţă. Inutilă încordare – de cele mai multe ori un
personaj real intervenea anulând consistenţa realităţii, readucând-o pe Olivia tot mai mult în vis.
În visul acela reînviat, de pildă, în care înainta printr-un
decor de mirişte străjuit de păduri. O iarnă pură, liniştită,
cu orizonturi tăiate pe lângă drum. Înaintea ei, câţiva tineri
păşind cu mare grijă, unul în spatele celuilalt. Unul dădea
din mâini, povestind ceva. Se încordă să-l audă şi abia atunci
realiză ciudăţenia situaţiei: nu se auzea nici un sunet, nici
scârţâitul zăpezii sub paşi, nici adierea vântului, nici urmă
de glas. Se auzea în schimb tristeţea, se auzea o singurătate
fără margini. Se auzeau atât de clar, încât Olivia se trezise
aruncată brutal în afara visului. Îngrozită. Îşi controlase
corpul care funcţiona bezmetic, în căutarea simţului pierdut, încercând să audă ceasul ticăind, fără urme vizibile
de stricăciune. Se trezise brusc, înţelegându-şi întreaga singurătate, ca şi cum ar i murit.
Se foi, se ridică-n şezut, privind prin pâcla nopţii către
obiectele din jur, ştiute pe de rost. Apoi, fără să dea atenţie
întunericului care-o privea liniştit din capătul patului, se
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ridică cu greu şi aprinse toate luminile. Imagini crude,
cenuşii, de lucruri plicticoase, dar sigure. Totul era ok.
Putea să adoarmă din nou. Visul acela nu mai putea să-i
facă, deocamdată, nimic. Îi arătase destul. Trecuse în amintire, concret ca picăturile agăţate de ramuri după câte-o
ploaie de primăvară.
Nu reprezenta un motiv – un motiv nou – de suferinţă.
Nu adăuga nimic pe lista de motive a Oliviei. Semăna doar
– semăna cumplit – cu cărarea apretată dintre mirişti.
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Încerca să justiice tristeţea fără măsură din suletul ei. Obloanele trase. Pleoapa pusă peste iris, cu îndârjire, în ciuda
frumuseţii stropilor de ploaie agăţaţi de crengi. Nebunia
refuzului. Ar i putut să ie o cămară închisă ori chiar un
beci. Ar i putut să ie arşiţă sau furtună. Dar nu era, la capăt,
decât tăcere.
Încurajată de efortul cu care deinise, explicase şi înlăturase astfel, pentru încă o zi, amintirea visului, Olivia îşi
începu o nouă dimineaţă.
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ALEXANDRU MATEI

TEORIA LITERARĂ, TRISTEȚE ȘI FERICIRE.
Pornind de la Ioana Em. Petrescu
O întîmplare fericită mi-a scos în cale volumul Ioana Em.
Petrescu, publicat în colecția „Personalități ale Universității
Babeș-Bolyai” a Presei Universitare Clujene și coor-donat
de Ioana Bot. Fericire ca bonheur, nu ca happiness. Nu mă
gîndeam atunci că voi scrie ceea ce veți citi mai jos.
M-am bucurat nu doar pentru că memoria mea are o
relație specială cu autoarea Ioana Em. Petrescu, după lectura Modelelor cosmologice ale căreia am plîns la începutul
anilor 1990 (cartea mi-a fost împrumutată de diriginta
mea de atunci, prof. Mateiu Augustina, absolventă a Literelor din Cluj). Aveam ocazia să citesc în acest volum,
m-am uitat la cuprins prima dată, un studiu numit Ioana
Em. Petrescu și dezechilibrele studiilor literare românești al
Oanei Fotache, printre altele (alte șapte), pe care-l așteptam mai ales de când am început să mai sap în legătură cu
receptarea românească a operei (aceluiași!) Roland Barthes.
Tristețe
Deși sunt de acord în multe puncte cu sinteza făcută de
Oana Fotache, lectura eseului ei, care deschide volumul,
m-a întristat. De două ori, explic îndată. Înainte de orice,
pentru că se conturează aici o imagine cenușie a teoriei literare. Știu foarte bine că există o teorie literară canonică.
Poate i numit așa orice text (de la Aristotel încoace) care
vorbește despre o construcție dramatică, orice text care
face operă de estetică normativă – retorica, apoi estetica
post-kantiană, ajungînd la poetica lui Valéry, de unde drumul se pierde în aluenți –, ie un text formalist, care se
concentrează asupra dinamicii limbajului literaturii și
încearcă să-l izoleze ca pe un element chimic, să spunem.
La început de secol XX, lupta dintre istorie și retorică
duce, încet-încet, la victoria ultimei asupra primeia. Cu
toate astea, prima își ia revanșa în ultima vreme. Este teoria
literară retorică? Poate i ea istorie? Și nu poate i decît una
și/sau alta?
Știu că, după 1945, dar poate chiar dinainte, de cînd
Henri Bergson primește premiul Nobel pentru literatură,
în 1928, ca recunoaștere a unui „creator genial a unei noi
ilosoii”, ca să citez din argumentul academicienilor suedezi,
teoria literaturii nu a rămas, chiar dacă poate va i fost, un
discurs disciplinar. Teoria literară nu poate i urmărită ca
o pistă ciclabilă, alată de pildă între șoseaua ilosoiei și
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trotuarul criticii literare (de întîmpinare), în primul rînd
pentru că există o istoricitate a discursurilor de care s-a ocupat
și Michel Foucault, dar și, din alte puncte de vedere, atîția
alți intelectuali (de pildă Charles Percy Snow, în 1959, în
eseul său Two Cultures). Mai mult, teoria literară nu poate
și nici nu are cum să izoleze literatura de alte arte, în măsura în care literatura e o practică formală cu inalitate, mare
cuvînt, estetică (și el istoricizat, deci diferit azi de ce era în
urmă cu un secol, de pildă).
Faptul că studiile literare românești au trebuit întrerupte
după 1948, iar apoi, cînd ele au redevenit posibile, în anii
1960, au ținut să reînnoade o tradiție, nu să o „evalueze și
să o depășească – desigur, cu scuza că tradiția fusese aruncată în aer de stalinism și creierele literare erau dramatic
dezrădăcinate – nu înseamnă că teoria literară mai poate
i gîndită, ie chiar și numai în România, ca o disciplină
care se ocupă, deschis și strict, cu cunoașterea tehnicilor
și stabilirea valorilor literare. Aș merge de-acum mai departe: de vreme ce un text de teorie literară ca parte a științelor umane nu are în vedere o practică diferită de
practica scrisului și a cititului, el se adresează mai ales celor
care citesc texte de științe umane, de literatură. Orice astfel
de text, în măsura în care se referă, ie și punctual, la literatură, face parte din discursul vast al teoriei literare și se
adresează în aceeași măsură intelectului și sensibilității
unui cititor. Fie că vorbim despre literaturitate, conluențele dintre economie și literatură, imaginarul dizabilității în literatură, mitul supraomului, storytelling, dimensiunea etică a literaturii sau politica literaturii, facem
teoria literaturii. Am recitit zilele acestea un superb articol
al lui Alex Leo Șerban despre seminarul Roland Barthes
din februarie 1991, de la Uniunea Scriitorilor: acolo, în
revista „Contrapunct”, A.L.Ş. a scris un text de teorie literară.
Iată deci de ce sunt trist: din textul Oanei Fotache reiese
că teoria literară nu a avut și nu are nicio șansă în România,
dar presupoziția pe care este construită această constatare
mi se pare cu adevărat întristătoare. Să airmi astăzi că teoria literară românească stă în M. Dragomirescu, D. Caracostea (pentru că primul publică Știința literaturii, adică
o lucrare care se declară de teorie literară) și în Adrian
Marino, parțial în Vianu (care ar i mai degrabă estetician)
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și în Al. Călinescu, Livius Ciocârlie, Mircea Martin și Ion
Vlad (care ar avea toți „situări evazive în raport cu atitudinea teoretică”) elimină orice discuție despre ce înseamnă teoria literară în conjunctura epistemică și politică
de azi (mă gîndesc aici la lucrările lui Yves Citton, Kristin
Ross printre alții).
E foarte adevărat că teoria literară a fost marginalizată,
în vremea lui Ceaușescu, față de critica de întîmpinare,
dar asta nu înseamnă altceva decît că lipsa de racord și de
înțelegere față de evoluția științelor umane în Occident a
dus la neînțelegerea teoriei pur și simplu. Teorie literară nu
înseamnă să dai deiniții literaturii, să cartograiezi întinderi de texte și să vorbești despre receptare din perspectiva
unui cititor ideal plăsmuit după asemănarea lui Immanuel
Kant, de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea. Teoria este înainte
de toate scriitură, nu bulleting. A i teoretician e o practică,
nu o stare (materialismul dialectic o formulă bună dacă nu-i
vorbă goală). Poți scrie un singur text teoretic într-o viață,
poți face proză și poezie, etică și izică, dar o pagină e suicientă pentru a scrie un episod, o scenă de teorie literară.
Marginalitatea teoriei în România n-a însemnat și nu
înseamnă marginalitatea lui M. Dragomirescu ca reprezentant de drept, cu diplomă, al teoriei literare. Înseamnă
incapacitatea de a smulge literatura unei ordini/ ierarhii
discursive care datează din secolul al XIX-lea. Incapacitatea
respectivă are cauze exogene în România socialistă, desigur: subtilitatea cu care trebuia să mînuiești ideologia
astfel încît să poți publica textele teoretice pe care le scriai
era greu de atins, astfel încît venea mai la îndemînă să cartograiezi, să scrii despre opere recente – activitatea cea mai
juisivă și imediat politică – sau să te joci la limita confesiunii și a ideii (Livius Ciocârlie). Zeci de ani, literatura a
fost separată de științele umane – ca și cînd nu tot despre
om era de scris/vorbit și de alte forme de artă, muzica sau
artele vizuale. A fost și a rămas separată.
Fericire
În cele din urmă, m-am bucurat, însă, după un alt eseu.
Teoria literară a apărut aurorală în textul lui Adrian Tudurachi
Conduite existențiale și practici de lectură în critica Ioanei
Em. Petrescu. Tînărul cercetător pornește de la constatarea
prizei criticii existențialiste în România anilor 1970 (o presupoziție este aceea că sub această sintagmă suntem îndreptățiți să vorbim despre teorie). Intuiția care declanșează
exercițiul teoretic al lui Tudurachi e formulată cam abrupt,
dar autorul își precizează ideea mai tîrziu: „Întrebarea pe
care mi-am pus-o vizează posibilitatea transferului acestor
elemente de ideologie a criticii în domeniul practicilor vitale.” (Această din urmă sintagmă aș i preferat-o spusă altfel).
Ideea dezvoltată nu e aceea a literaturii care ne inluențează
viața prin imitația fantasmată, ca la Don Quijote și
Madame Bovary, ci a formelor literare care ne pot marca
formele de acțiune. Exemplul limpede pe care Tudurachi îl
oferă este cel al poeziei cu formă ixă, care „exempliică
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necesitatea care ne conduce”. Nu e vorba despre copiere,
ci despre omologie, de fapt. Tudurachi este aici un om
structural, cum ar spune Barthes. Ideea, formula, lumina.
Uite teorie literară în exercițiu.
Pornind de la relecții ale lui Judith Butler, Hillis Miller
și Marielle Mace, Tudurachi încearcă să racordeze o formă
de viață – viața în comunism dusă de Ioana Em. Petrescu –
la forme/scheme/moduri de funcționare pe care autoarea
le descoperă la textele studiate. Cercetătorul clujean scurtcircuitează o explicație pe care cititorul ajunge s-o ghicească,
și anume că această critică existențialistă (putem să o mai
numim hermeneutică, de adîncime, de identiicare, fără
să trimitem neapărat la o deiniție strictă), la modă în
România socialistă, informează decisiv (o inluență ethică
mai întîi) scriitura Ioanei Em. Petrescu. Tudurachi descoperă corespondența dintre un binom existențial (etic sau
moral, la acest nivel distincția etic-moral nu are importanță) și unul formal: forma clasică se potrivește cu un
traseu existențial ordonat și bogat în normativitate socială,
în vreme ce formei experimentale îi corespunde o existență
riscantă. Tudurachi găsește cheia acestei corespondențe
într-un text al Ioanei Em. Petrescu despre Dublul joc al lui
Maiorescu sau despre limitare și libertate, în care autoarea îl
vede pe marele critic (poftim, critic!) în două ipostaze, în
două texte pe care acesta le publică în 1867 și respectiv în
1885. Tudurachi notează, în fraza pe care eu o consider
cheia textului lui: „iecare dintre aceste două relații estetice
implică o practică diferită a libertății”.
În inalul demonstrației, Adrian Tudurachi sugerează că
statutul ambiguu al intelectualului în comunism – constrîns de sistem, dar liber să-și construiască modele alternative de libertate – poate i înțeles și printr-o lectură etică
(de acest fel) a scrierilor teoretice. Abordarea lui Adrian
Tudurachi de aici este, repet, una structurală. Autorii pe
care se sprijină nu sunt numaidecît teoreticieni literari.
Butler, Macé, Ricoeur și un aer de French eory l-au ajutat
să practice structura, pornind de la semniicanți (formă,
viață). Asta-i teoria literară. Ceva simplu la a doua privire:
nimic monstruos, nimic pur literar (literarul e ca viața,
colcăie, uneori pute, de multe ori e inomabil). Un bricolaj,
un dispozitiv.
Poate e important să mărturisesc că, atunci cînd am
plîns, la sfîrșitul cărții Ioanei Em. Petrescu: Eminescu.
Modele cosmologice și viziune poetică, nu știam că citesc
teorie literară. Am făcut-o datorită pregnanței cu care scriitura ei oferea, alături de un bagaj cultural excepțional pentru cei 16 ani pe care-i aveam, un traseu destinal al starului
absolut al literaturii române, Mihai Eminescu. Nimic mai
viu decît un studiu academic bun. Nimic mai plicticos
decît o cronică literară proastă, pe care o salvează din toropeală, din păcate, doar cîte un ad hominem.
Așa cu teoria. Un bonheur, spuneam. Momente, decupaje,
combinatorie, idei fără frontiere. Plăcerea inteligibilității.
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Noua nouă stângă:
o analiză în durată lungă (II)

IV. Sfârșitul consensului neoliberal
Contestarea semniicativă a consensului neoliberal începe
în anii ‘90, odată cu Global Justice Movement, cunoscută
și ca mișcarea anti-globalizare. Mișcarea asta are câteva caracteristici interesante: în primul rând, nu este o mișcare
propriu-zisă, ci o mișcare de mișcări – cu alte cuvinte, o
mișcare de tip rețea. Coordonarea ei se face pe orizontală,
prin deliberări, astfel încât nu apare niciodată un lider în
sensul formal. Modelul coordonării pe verticală, prezent
în variante diferite atât în capitalismul industrial, cât și în
cel laissez-faire (în interiorul irmelor în general, dar mai
ales în interiorul acelor mari birocrații private care sunt
corporațiile multinaționale) este respins radical.
Elementul cel mai contestat al consensului neoliberal
a început să ie capitalismul de tip laissez-faire. Dar nu
dintr-o perspectivă protecționistă, ci dintr-una anti-corporatistă. Corporațiile încep să ie văzute ca generatoare
de sărăcie și de inechitate – și ca forțe de opresiune, care
anulează libertatea indivizilor. Așa cum capitalismul industrial – și proletariatul industrial – fuseseră percepute ca
retrograde, Social Justice Movement descoperă caracterul
retrograd al capitalismului comercial.
Comerțul liber, așa cum e el deinit în cadrul consensului neoliberal, apare, pentru noua viziune în curs de formare,
ca expresie a nelibertății. Liber cu adevărat, din perspectiva
asta, nu e decât comerțul echitabil (fair trade), cel care ține
cont de drepturile sociale ale celor angajați în schimb, de
protecția mediului și de obiectivul dezvoltării durabile.
Evident, în acest nou sens libertatea este redeinită în primul rând ca împuternicire (empowerment).
Pe de altă parte, capitalismul de tip laissez-faire, care a
înlocuit rațiunea uniformizantă (și represivă) cu emoția
care individualizează, emancipând astfel individul de sub
tirania disciplinei colective, a ignorat de la bun început și
cu bună știință o emoție fundamentală: empatia. Comerțul liber în sens neoliberal este perceput ca opresiv și
din acest motiv: una dintre emoțiile fundamental umane
este constant reprimată.
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Dincolo însă de formularea acestei noi viziuni, care se
opune atât consensului postbelic cât și celui neoliberal,
acesta din urmă a început să ie șubrezit chiar de unul dintre elementele care l-au făcut posibil: tehnologia. Pe de o
parte, noile tehnologii au făcut ca organizarea în rețea și
coordonarea pe orizontală să devină mult mai simple, mai
accesibile și mai eiciente decât organizarea irmelor de
comerț (a căror ierarhie e deja mult mai puțin rigidă decât
cea a irmelor industriale). Din perspectiva asta, organizarea în rețea înseamnă eliminarea ultimelor rămășițe ale
disciplinei industriale.
Pe de altă parte, aceleași noi tehnologii au făcut ca prețul
de producție al unor bunuri și servicii să scadă până aproape
de zero, astfel că distribuția lor gratuită a ajuns să ie mai
eicientă decât distribuția comercială. Acesta e motivul
pentru care presa tradițională, de exemplu, a intrat în criză,
iar problema capitalismului neoliberal este că și alte industrii se pregătesc să aibă aceeași soartă – mai ales odată cu
răspândirea și îmbunătățirea imprimantelor 3D.
Însă evenimentul care a destructurat deinitiv consensul
neoliberal a fost criza inanciară și economică declanșată
în 2008. Rezultatele cercetărilor sociologice conirmă fără
drept de apel acest lucru. În 2013, 61% dintre americani,
65% dintre britanici, 70% dintre francezi și 72% dintre
germani considerau că actualul sistem economic este inechitabil întrucât îi favorizează pe cei avuți. Același lucru îl
credeau 61% dintre japonezi, 85% dintre sud-coreeni și,
previzibil, 86% dintre italieni, 89% dintre spanioli și 95%
dintre greci. Aceeași credință este răspândită inclusiv în statele
foste comuniste care între timp s-au integrat relativ bine în
sistemul occidental: ea e împărtășită de 75% dintre cehi și
de 79% dintre polonezi.
În același timp, pesimismul cu privire la viitor este foarte
accentuat. 90% dintre francezi, 76% dintre japonezi, 74%
dintre britanici, 73% dintre italieni, 67% dintre greci, 65%
dintre spanioli, 64% dintre germani, 62% dintre americani, 61% dintre polonezi și 58% dintre cehi credeau în
2013 că viața copiilor lor va i mai grea decât a lor. În ine,
inegalitatea socială era percepută ca o problemă foarte
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gravă de către 47% dintre americani, 50% dintre britanici,
51% dintre germani, 54% dintre cehi și polonezi, 65%
dintre francezi, 66% dintre sud-coreeni, 75% dintre spanioli și italieni și 84% dintre greci. (Dacă se adaugă și procentul celor care consideră că inegalitatea socială este o
problemă gravă, majoritățile devin colosale.)
Pe scurt, în condițiile unui pesimism accentuat cu privire
la viitor, a unei neîncrederi masive în caracterul echitabil
al actualului sistem economic și a unei credințe robuste în
ideea că inegalitatea socială constituie o problemă gravă,
este (sau ar trebui să ie) evident pentru oricine că actualul
status quo nu mai poate i menținut. Consensul neoliberal
e mort și îngropat, la fel ca vechiul consens postbelic.

V. Noul consens social: noua nouă stângă
Noul consens social se conturează în jurul următoarelor
elemente: democrație deliberativă și participativă (combinată sau nu cu democrația reprezentativă), inclusivitate
socială absolută (integrarea în corpul politic a tuturor
iințelor umane care trăiesc pe teritoriul aceluiași stat),
respectarea integrală a tuturor drepturilor politice, civile,
economice, sociale, culturale și de mediu și tratarea tuturor
acestor drepturi ca având importanță egală (cu alte cuvinte, egalitatea în drepturi a tuturor drepturilor), multiculturalism, coordonare pe orizontală și capitalism social,
global, just și echitabil.
Una dintre noutățile radicale ale acestui nou consens,
prin contrast cu cele anterioare, o constituie ideea că dreptatea socială și echitatea pot genera eiciență economică.
Atât în cadrul consensului postbelic, cât și în cel al consensului neoliberal, dreptatea socială și eiciența economică erau interpretate opozitiv: nu o puteai obține pe una
decât în detrimentul celeilalte. Acum însă, dreptatea socială și echitatea ajung să ie considerate condiții necesare
ale eicienței economice, astfel că politicile sociale sunt
reinterpretate ca politici de dezvoltare, generatoare de
creștere economică. Tocmai această reinterpretare radicală
a raportului dintre dreptatea socială și eiciența economică
face posibil dezideratul ca drepturile economice și sociale
să aibă același statut cu drepturile politice și civile.
Privit cu atenție, noul consens social este unul mai degrabă de stânga. Valorile pe care le exprimă sunt libertatea
individuală (înțeleasă simultan atât în sens neoliberal,
cât și în sens de împuternicire), inclusivitatea, dreptatea
socială și echitatea. Temele sale tari sunt democrația
deliberativă și participativă, ilosoia de tip open source,
comerțul echitabil și venitul necondiționat (menit să împuternicească orice iință umană să își dezvolte pe deplin
personalitatea și să contribuie activ la activitățile economice, fără să mai ie constrânsă de nevoi).
Această nouă nouă stângă se deosebește fundamental
atât de vechea stângă muncitorească, de inspirație (sau cel
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puțin de inluență) marxistă, cât și de noua stângă neoliberală. Prin contrast cu vechea stângă, noua nouă stângă
respinge autoritarismul și organizarea disciplinată în structuri ierarhice. În plus, ea respinge centrarea pe o clasă particulară și credința că o anumită clasă trebuie să aibă un
rol dominant, înlocuind toate astea cu viziunea unei inclusivități absolute și a unei societăți pe de-a-ntregul deschise.
Prin contrast cu noua stângă neoliberală, noua nouă
stângă respinge ideea că dreptatea socială se opune eicienței economice, după cum respinge și lipsa de empatie
speciică neoliberalismului.
Cel mai probabil, partidelor politice derivate din consensul neoliberal le vor trebui câteva cicluri electorale ca
să înțeleagă că lumea s-a schimbat și ca să se reformeze prin
asimilarea noilor valori (așa cum partidelor vechii stângi
le-au trebuit câteva cicluri electorale până să se transforme
în partide neoliberale). Până atunci, partidele noii noi stângi
care livrează promisiuni de politici în spiritul noului consens social vor câștiga fără mari probleme alegerile. Iar
primul dintre aceste partide pare să ie Syriza – deși cel
mai promițător dintre ele este Podemos.

VI. Ce va urma?
E imposibil să știm cât de mult va dura acest nou consens. Poate aproximativ 30 de ani, la fel ca precedentele două,
poate mai mult, poate mai puțin. E iarăși imposibil să mai
avem candoarea ideologilor neoliberali care vorbeau despre
„sfârșitul istoriei”, înțelegând prin asta perpetuarea în eternitate a consensului neoliberal. Am văzut deja două consensuri destructurându-se și e puțin probabil că noul
consens va avea o soartă diferită de predecesoarele lui.
Știm însă ce anume îi poate pune capăt. În primul rând,
o valoare ignorată, și astfel exclusă. Consensul postbelic a
pus atât de mare preț pe disciplina conformistă, încât a
ignorat faptul că iințele umane nu sunt doar unități, ci și
unicități, lucru care în cele din urmă i-a fost fatal. Consensul neoliberal a ignorat empatia ca emoție fundamentală, iar asta i-a împiedicat pe susținătorii lui să vadă
lucruri care sar în ochi celor care integrează și empatia
printre emoțiile care au drept la exprimare. La fel, se poate
întâmpla ca noul consens să ignore ceva care mai târziu să
le pară unora de neocolit și care astfel să facă posibilă o
versiune alternativă a viitorului.
În al doilea rând, e nevoie ca progresul tehnologic să
facă posibil un mod de organizare compatibil cu acel viitor
alternativ. În ine, e nevoie de o criză economică suicient
de severă și care să survină abia după ce au fost îndeplinite
celelalte două condiții.
Dar noi suntem acum abia la începutul noului drum,
așa că vă invit mai degrabă să înțelegeți drumul – și să vă
bucurați de călătorie.
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STELUȚA PESTREA SUCIU

Din corespondența lui
NICHOLAS CATANOY
cu
ȘTEFAN BACIU
Nicholas Catanoy la birou

Din Germania, unde locuieşte, Nicholas Catanoy mi-a
oferit, printr-un gest de prietenie, o amplă arhivă din corespondenţa sa. Prin consistenţă, piesele trec dincolo de obiceiul comunicării epistolare, speciic unei întregi generaţii.
Publicate, devin mărturii utile şi inedite pentru literatura
română.
Un capitol îl formează schimbul de scrisori dintre Nicholas
Catanoy şi Ştefan Baciu, doi braşoveni ajunşi scriitori recunoscuţi, iecare în alt colţ al lumii.
Schiţa lor biograică arată destine cu multe puncte asemănătoare în ceea ce priveşte exilul românesc. Ştefan Baciu
s-a născut în 1918 la Braşov şi a decedat în îndepărtatul
Honolulu (Hawai SUA) în 1993. Elev al Liceului „Andrei
Şaguna” din oraş, i-a avut profesori pe Emil Cioran şi
Octav Şuluţiu, spirite ce-i orientează preocupările literare,
materializate prin câteva înfăptuiri puţin obişnuite pentru
vârsta sa. La 15 ani îniinţează revistele „Start” şi „Stilet”,
acoperă sarcinile secretarului de redacţie la revista „Frize”,
la 17 ani, în 1935, primeşte Premiul Fundaţiilor Regale şi
Premiul Societăţii Scriitorilor Români pentru volumul
„Poemele poetului tânăr”, debutul său editorial. După absolvirea liceului studiază la Bucureşti dreptul şi ilosoia,
fără a neglija preocupările literare şi jurnalistice. Colaborarea la diferite ziare şi reviste îi oferă posibilitatea să
cunoască scriitori români din perioada interbelică. Peste
ani, a purtat o vie corespondenţă cu unii dintre ei sau i-a
evocat în volume de memorialistică. În toamna anului
1946 pleacă împreună cu soţia sa, Mira Simian, în Elveţia,
în calitate de consilier de presă. Evenimentele din ţară se
precipită în rău şi decide să rămână la Berna. Cu ajutorul
Organizaţiei Internaţionale a Refugiaţilor de la Geneva,
care îi recunoaşte statutul de refugiat politic, primeşte viza
de intrare în Brazilia. Din acest moment începe aventura
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existenţială a soţilor Baciu, care include şi latura culturală,
implicit şi pe cea literară.
Calitatea de publicist şi traducător îl impune în spaţiul
hispano-american. În anul 1962 este invitat la Universitatea din Seattle pentru a preda cursuri de literatură braziliană, iar din 1964 va i profesor de literatură şi civilizaţie
hispano-americană şi de literatură braziliană al Universităţii din Honolulu, unde va rămâne până la sfârşitul vieţii.
În 1964 editează revista „Mele” – „o scrisoare internaţională
de poezie tipărită la xerox”, în care poeţi români din exil şi
din ţară îşi găsesc locul cuvenit. Alcătuieşte antologii, traduce
din poezia lui Trakl sau a unor poeţi latino-americani,
publică eseuri şi volume de versuri, scrie memorialistică,
dintre care Praful de pe tobă şi Microportrete, apărute în
România după 1990, fac succes de librărie, întreţine o bogată corespondenţă cu intelectuali români risipiţi în întreaga lume. Numele său devine un reper pentru exilul
românesc.
Nicholas Catanoy s-a născut la Braşov în 1925, într-o
familie înstărită, tatăl său iind un cunoscut comerciant.
Urmează Liceul „Dr. Ioan Meşotă” din oraşul natal,
perioadă în care frecventează cenaclul literar al soţilor
Gherghinescu-Vania. Criticul Octav Şuluţiu, profesor la
Liceul „Andrei Şaguna”, şi scriitorul Radu D. Rosetti, prieten de familie, sunt doi intelectuali tutelari pentru adolescentul alat într-o criză existenţială. După absolvirea
liceului este încorporat la Şcoala de Oiţeri de rezervă de
la Găeşti. Este arestat pentru aişarea sentimentelor anticomuniste. Graţiat, este aruncat într-un lagăr de concentrare. După eliberare, între 1947-1952, urmează medicina
şi ilosoia la Cluj. Exercită profesia de medic la Predeal,
Tohan şi Bucureşti. Prin căsătorie, în 1962 emigrează în
Canada (aici îşi schimbă numele din Cătănoiu în Catanoy,
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din motive lesne de înţeles). În calitate de Visiting Professor
este invitat să ţină cursuri de poezie contemporană la Universitatea Sir George Williams din Montreal. Spiritul de
aventură, care l-a urmărit toată viaţa, îl determină să se angajeze ca medic-pilot în Nigeria şi America de Sud, străbate
lumea din ailanda până în Egipt, Tunisia şi Nepal. Faţă
de Ştefan Baciu, care debutează editorial în ţară, Nicholas
Catanoy tipăreşte primul volum de versuri cvadrilingv, Hic et
nunc, în 1968 la New-York, care îl impune în lumea literară.
Cele peste 20 de volume care acoperă o arie largă de specii
literare – poezie, proză, eseuri, aforisme, jurnale – sunt
tipărite la edituri din SUA, Canada şi Europa şi primite
călduros de critică. Va i descoperit în ţară ca scriitor după
1990. De reţinut că, în 1977, alcătuieşte o Antologie de
poezie românească, tradusă în engleză, „Modern Romanian
Poetry”, tipărită în Canada.
Prima piesă a schimbului epistolar – care face subiectul
acestor notaţii – este semnată de Catanoy în anul 1970,
iar ultima, din 1992, este expediată de Ştefan Baciu. Când
începe corespondenţa, cei doi nu se cunoşteau personal,
legătura iind telefonică, iniţiată de cel mai tânăr dintre
interlocutori, sau prin intermediul scrisorilor. În anul 1975,
pentru 48 de ore, Herr Doktor se va ala în Honolulu,
prima lor întâlnire. A doua se va întâmpla în 1984, când
Ştefan Baciu îi va i pentru trei zile oaspete în Germania.
Alaţi pe aceeaşi lungime de undă, dorinţa celor doi
corespondenţi este de a-şi comunica gândurile, de a se informa asupra unor proiecte, de a face schimb de opinii,
nelipsind judecăţile de valoare, de a evoca Braşovul, oraşul
natal.
Spontan şi natural din ire, cu dorinţa de a crea un raport relaxat între sine şi destinatar, Ştefan Baciu îşi îmbogăţeşte epistolele cu desene sau poezii, iar semnătura
împodobită cu vorbe ghiduşe. (Salud y pesetos! Ştefan Baciu
care acum sulă în iaurt! sau Din Dealul Paciic în Bad
Wildungen, te salut cu rimate sentimente ca un braşovean
honolulez).
Fiind vorba de un număr mare de documente, am selectat doar câteva fapte de amplitudine literară, care potenţează starea lor de spirit într-un moment circumstanţial.
În prima scrisoare din 10 ianuarie 1970, Nicholas Catanoy
îi expediază lui Ştefan Baciu câteva poeme semnate de
Gherghinescu Vania, „care trece prin momente extrem de
grele: Domniţa Gherghinescu nu mai este şi acest sfârşit brutal şi neaşteptat l-a doborât. Pentru a-l reconforta am îndrăznit să vă trimit câteva traduceri englezeşti ale Domniei-Sale
cu intenţia de-a publica măcar un poem, dacă credeţi de cuviinţă. Ar i mai mult decât un sprijin moral. Publicarea în
străinătate a poeţilor din ţară este un eveniment important
în cariera unui scriitor, în special a celor din gene-raţia Domniei-Sale argumentând credinţele şi prestigiul auto-rului”. În
altă ordine de idei, îi oferă destinatarului câteva amănunte
despre proiectul „Antologia poeţilor români” (ediţie engleză unilingvă) în care Ştefan Baciu va igura cu două
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poeme. În scrisoarea de răspuns din 17 ianuarie 1970, Ştefan Baciu îşi arată interesul, dar şi curiozitatea faţă de
sumarul Antologiei: „Cine face parte? Poeţi din ţară sau
numai ceea ce se (mai) poate numi „exil”. Problema sau frontiera este greu de determinat. În ceea ce mă priveşte am ales
cu desăvârşire exilul, fără niciun fel de compromis”. Ca o
notă de subsol care explică tonul amar din inalul scrisorii.
În 1968 se va tipări la Bucureşti antologia „Poezia română
modernă” de Nicolae Manolescu, în care igura şi Ştefan
Baciu cu poeme scrise în 1940, retrasă din librării. Faptul
îl irită pe Ştefan Baciu care acum, la doi ani de la consumarea istoriei, îşi descarcă supărarea, cu aluzie la denigratori:
„... eu înjurat «ca la uşa cortului» în reviste de un fost colaborator al lui «Der Soldat». Trecem.” . Referitor la Gherghinescu:
„Voi publica poeme de Vania; mi-a trimis tăieturi din presă
despre Domniţa noastră a tuturor. A poeziei. I-am răspuns,
dar asta nu este nimic. M-am mirat la 52, că el are 70”.
Tonul scrisorilor este destins, nimic artiicial, din contră, discuţia se desfăşoară într-o libertate deplină, aşa cum
stă bine unui dialog între doi intelectuali alaţi pe meridiane diferite, dar preocupaţi de soarta literaturii şi mai
ales a celei române, că este din exil sau din ţară. Nicholas
Catanoy îl înştiinţează permanent pe „Dear Professor” de
stadiul în care se ală antologia: „Până în prezent numai
Polonia este reprezentată în această colecţie pentru ţările din
estul Europei (...) Lucrez de aproape doi ani. Manuscrisul a
fost inisat recent şi acum este la prima lectură la Londra. Editorul şef a redus volumul la 150 pagini şi ar dori să includ
numai perioada postbelică. Şi aici m-am opus categoric pentru că valorile stabile în poezia contemporană (din ţară) au
fost elaborate între cele două războaie. Duelul continuă”
(28.I.1970).
Subiectul este reluat într-o scrisoare din 14 iunie 1970
expediată de Nicholas Catanoy: „A fost o luptă cruntă de
peste 6 luni pentru că o parte din colectivul redacţiei (Antologia) a refuzat la început publicarea poeţilor dintre cele două
războaie (...) Continuând ideea promovării literelor româneşti în sfera engleză, în ciuda indiferenţei şi a nereceptivităţii
anglo-saxone, am hotărât să mă lupt în continuare”. Ce
răspuns dă Ştefan Baciu: „Ceea ce îmi îngădui să cred este
că trebuie să ie o lucrare reprezentativă, fără beniucii (Mihai
Beniuc n.n), ciceronii (Cicerone Teodorescu n.n) şi bourenii
(Radu Boureanu n.n) care au degradat poezia. Aceşti tovarăşi trebuie cu atenţie eliminaţi din literele româneşti. Timpul va avea grijă de rest. El este marele arbitru”. (Scrisoare
din 3.II.1970) În dorinţa de a populariza scriitorii români
în străinătate, Nicholas Catanoy îl îndeamnă pe Ştefan
Baciu să aibă în vedere o istorie a literaturii române contemporane care „ar umple un gol de mult resimţit aici şi
chiar în ţară. Aşteptăm realizarea acestui proiect (Patriotic
duty)” (4.IV.1977). Din răspunsul lui Baciu alăm câte
ceva despre o posibilă lucrare de acest gen: „Am peste 1100
pagini de manuscris din Istoria mea literară, amintirile din
«Praful de pe tobă». Momentan nu văd cum s-ar putea edita.
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Scrisoare a lui Ştefan Baciu către Nicholas Catanoy

Săltarul meu e plin de manuscrise: română, germană, spaniolă, portugheză. – Cine ar i spus, sub Tâmpa «in illo tempore»” (15.IV.1977). Din alte corespondenţe semnate de
Ştefan Baciu alăm despre efortul depus pentru tipărirea
revistei „Mele” şi a volumului „Praful de pe tobă”, în ciuda

diicultăţilor materiale, situaţie în care „nu, nu mai am de
gând să fac «o continuare» la «Praful de pe tobă»: sumă
imensă, ca să culeg înjurături în presa exilului, de la 2 foşti
amici şi 98% tăcere. Prefer să scriu pentru săltar şi pentru editurile din Chile, Mexico, Brazilia şi Costa Rica, unde îmi vor
apare volumele în 1982-83. Fireşte că «Mele» merge înainte”
(6.V.1982). Bineînţeles că între timp a publicat „Microportrete” (1984) „un fel de continuare” – cum spune autorul – la „Praful de pe tobă”. Având cultul valorilor
autentice, Nicholas Catanoy îi scrie cu un entuziasm supus
unei îndelungate chibzuinţe lui Dear Professor: „Dumneavoastră alături de M(ircea) Eliade, V(intilă) Horia, Emil
Cioran, V(irgil) Ierunca, E(ugen) Ionescu, M(onica) Lovinescu
sunteţi singurii «consacraţi» ţinând standardul exilului mereu
sus cu demnitate, cu eforturi şi cu sacriicii enorme. Istoria
literaturii române contemporane nu poate i completă decât
cu prezenţa «exilaţilor autentici». Nu am nicio îndoială în
această privinţă” (10.VI. 1980).
Fără alte motive decât boala lui Ştefan Baciu, corespondenţa începe să se rărească. Aşa se face că Nicholas Catanoy
îi scrie în 28.II.1990 lui Liebe Herr Prof pe un ton care să-i
creeze o stare de bine şi, de ce nu, să-i mângâie orgoliul:
„neştiri”, „neveşti”, de mult, din insula Paradisului – vă regăsesc totuşi, mereu, în diferite reviste şi ziare (inclus un portret
Baciu din Kronstadler Zeitung) şi pe nenumăratele meridiane, constant activ (meilleurs voeux pour votre anniversaire),
cu spiritul polivalent, cu cuvântul poliglot, dar cu inima permanent în centrul Braşovului adorat. Un ecou hawaian
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m-ar bucura mult, cu ştiri şi întâmplări personale, cu scrieri
„baciene”, aşa ca pe vremurile din anii 70 şi 80. Încă o dată
ani mulţi şi fericiţi! Christos a înviat şi în Hawaii!”. Intenţia
noastră iind o restituire în volum a corespondenţei lui
Nicholas Catanoy, ca o minimă demonstraţie, reproducem
câteva epistole datate 1975.
Ştefan Baciu
(scrisoare olografă, cu antetul
Universităţii din Hawaii, Honolulu)

Honolulu
19.3.75
Dragă Domnule Cătănoiu,
Ţin să-ţi exprim cele mai vii şi mai calde mulţumiri
pentru textul cronicei D-tale despre Antologie*. E un
punct de vedere care mă încântă, pentru că D-ta ai
ştiut să sesizezi mesajul precis al cărţii mele. De altfel,
vocea D-tale de poet se alătură unui grup în fruntea căruia
e Octavio Paz!
„MELE” e în lucru: 2 caiete dintrodată; le vom da
drumul în martie şi in de aprilie! Cel cu poeţii români
în exil mi se pare a i un unic document!
Cu urări alese din parte-ne de Sf. Paşti – Rămân al
D-tale concetăţean din Honolulu
Ştefan Baciu
*
Poemele poetului: Ştefan Baciu (Antologie, prefaţă de
Lucian Boz, Colecţia Start, Madrid, 1972)

Nicholas Catanoy
(scrisoare dactilograiată)

359 Bad Wildungen
21.04.1975
Dear Professor Baciu,
Mulţumiri pentru „Mele”. Ca întotdeauna, plin de surprize (plăcute). Nume noi, pentru mine. Îmbucurător însă,
în numele „talentului”. Voi încerca să iau contact cu unii,
pentru Antologia pe care o prepar pe îndelete.
Paralel cu Antologia, noi rugăminţi. De unde pot obţine
versurile lui Cotruş şi poemele postume ale lui GrigoreCugler-Apunake, recent editate la Madrid? Îndatorat.
Para-paralel. În afara poemelor traduse din „Poemele
lui Şt. Baciu” am dori să includem şi ceva din Ukulele*
(Menehune Press Honolulu, 1972). Ar facilita enorm procesul primei traduceri. Şi a doua (a treia?) rugăminte. Un
mic Bio-bibliographical list al D-nei Mira Simian. Mereu
îndatorat.
Evident aş i extrem de încântat să fac o cronică a eseurilor
şi a versurilor D-nei Simian, pentru Books Abroad (Au
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apărut?). Din nou, mulţumiri. Vă aşteptăm pe acest meridian. Cu constant devotament şi urări de bine, al dumneavoastră
N. Catanoy
*
Ukulele, Ed. Destin, Madrid, 1967
Ştefan Baciu
(scrisoare olografă)

Honolulu
28.4.75
Liebe Herr Doktor,
Răspund în fugă şirelor (şirurilor n.n) D-tale amabile
din 21 curent. Suntem la in de semestru şi peste o lună
plecăm (urmează adresa din Berlin).
Iată răspunsurile:
1. Cotruş e total epuizat.
2. Pe Cugler ţi-l trimit eu; la toamnă încă nu e
apărută cartea (Merge teribil de încet).
3. „Ukulele” din „Menehune Press” e text tradus
din „Poemele poetului Ştefan Baciu” despre care
atât de frumos ai scris. E o plachetă improvizată
de un amic!
4. Mira îţi va trimite cărţile şi – anticipat –
mulţumeşte pentru cronică.
Sper c-au sosit „Călătorule” în care vei ala Braşovul nostru aşa cum nu ni-l pot fura „tovii” şi „istoricii” lor „literari”.
Te salut cu drag
al tău Ştefan Baciu
Ştefan Baciu
(scrisoare olografă)

Honolulu
6 mai 1975
Liebe Herr Doktor „Meşotist”
M-am bucurat că ţi-au plăcut „Călătorule”. Nici un „pericol” să merg în R.S.R, care nu e ţara mea; eu m-am născut
în România (Ţara eternă!).
Nu ţin minte (sic) anul exact al celor două reviste din Rio
(„Înşir’te Mărgărite” şi „Exil” – aproximativ 1951-1953/4).
Cineva „grijuliu” mi-a aruncat arhiva la gunoi (!) când mi
s-a împachetat biblioteca. În ’50 mi s-a ars de părinţi arhiva
(1933-1946) la Braşov. Staliniştii nu „iubeau” pe „fugari”.
Despre cele două reviste, dacă ali adresa lui I.G. Dumitriu (W. Germany) – a fost coredactor. Eu le-am trecut
la ... trecut! Au fost primele foi literare româneşti în America de Sud şi – poate – singurele.

Nicholas Catanoy
(scrisoare dactilograiată)

28.4.1975
Dear Professor Baciu,
Călătorule* mi-au plăcut imens. Cu recăderi în anii
„liceeni” (iind meşotist, am fost rivali, şi totuşi nu ... ) în
atmosfera entuziasmului de atunci, în umbra frunzişului
de subt Tâmpa – cartea mi-a redeschis pofta de-a privi
Braşovul ca atunci. Tragedia celui de azi este indescriptibilă
(L-am revăzut aproape succesiv între anii ’70 şi ’74) mereu
cu inima încleştată. Nu cred că v-ar face plăcere să-l revedeţi
acum. Păstraţi-l aşa ca în „Călătorii”, aşa îl voi păstra şi eu.
Neparalel. Revenind mereu la datele bibliograice pentru Indexul autorilor în Exil. Dacă nu mă înşel, aţi editat
„Exil” şi „Înşir’te Mărgărite” (Brazilia). V-aş rămâne îndatorat dacă mi-aţi putea spune două cuvinte despre reviste
(Data apariţiei, Decedate? Ţelul. Colaboratori). Nu mai
îndrăznesc să mai apelez la dumneavoastră, atât sunt de
îndatorat (pentru a nu aminti abuzul din cursul anilor).
Din nou mulţumiri pentru volum şi urări de bine. Distinse omagii Doamnei.
Cu alese gânduri şi sentimente
Nicholas Catanoy
*

Călătorii (memorialistică), Colecţia Start, Madrid, 1974

Cu bine şi alese salutări
Al D-tale Ştefan Baciu
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ULTRAISMUL SPANIOL
Ultraismul spaniol cunoaşte inluenţa poetului chilian
V. Huidobro, dezvoltându-se între anii 1918-1922. Printre
cei care au premers acestei revoluţii în artă şi în politică,
trebuie menţionat şi Ramón Gómez de la Serna, cunoscător
al doctrinei futurismului italian şi semnatar al unor proclamaţii şi manifeste cu caracter reformator. Rafael Cansinos-Asséns, la rândul său, va acorda un interviu în urma
căruia va coagula spiritele subversive şi eretice într-o „fraternitate universală” care îşi propune „să şteargă frontierele şi
să unească suletele într-un elan pur şi în comuniunea artei”.
Spiritul futurist al avangardei în genere se traduce în termeni stereotipi: „Să mergem deci mereu înainte, în artă
ca şi în politică, chiar dacă este spre abis”. Tendinţele extremismului şi ale nihilismului, evidenţiate chiar din acest
stadiu de preambul, vor i aparente, ultraiştii redând mai
degrabă o doctrină de sinteză întemeietoare. În urma acestor poziţii se va coagula grupul ultraist care îi va aduna sub
numele de „el novecentismo” pe semnatarii manifestului
din toamna lui 1918: Xavier Bólveda, César A. Comet, Fernando Iglesias, Guillermo de Torre, Pedro Iglesias
Caballero, Pedro Garias, J. Rivas Panedas şi J. de Aroca.
Publicat, manifestul Ultra recunoştea importanţa lui
Cansinos-Asséns ca mentor al grupului, fără ca acesta să
mai semneze alături de ceilalţi.
Guillermo de Torre este cel care explică provenienţa numelui mişcării prin frecventa folosire a neologismelor din
opera sa de juneţe. Din 1919 grupul, deja sudat, va derula
o activitate programatică şi artistică ce îi are pe Rafael
Cansinos-Asséns drept teoreticianul central, iar pe G. de
Torre ca igura criticului şi a istoricului mişcării. Prin
Maniiesto Vertical, acesta din urmă duce la apogeu specia,
datorită excesului vocabularului neologic scientist-cultist
care transformă doctrina în text ce funcţionează în vid, fără
ca accentul să cadă pe binecunoscuta logică teoretică, ci pe
o logică autotelică. Aspecte de natură programatică vor i
presărate în scrierile din periodice, în mare parte reluate,
în 1925, de celebra Literaturas europeas de vanguardia.
Inluenţele care au stat la baza ultraismului spaniol se
ală în estetica futurismului şi a creaţionismului, în poetica
lui Apollinaire – Guillermo de Torre semnează poeme
vizuale, precum Girándula sau Relector, apropiate de stilul
iconic al caligramelor – în dadaism şi expresionism, dar şi
în poezia suprarealistă a lui Reverdy, colegul şi mai târziu
inamicul lui Huidobro la revista „Nord-Sud”. Sinteza pe
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care o realizează ultraiştii este recunoscută de contemporani:
în manifestul Dada, din 1921, se precizează că „Ultraismul
recomandă amestecul celor 7 obiecte artistice”, enumerând,
înainte de această reţetă, care erau sursele acestui amalgam:
cubismul, expresionismul, simultaneismul, futurismul,
umanimismul, neoclasicismul şi paroxismul.
Caracterul pluralist şi sintetic al mişcării nu relectă doar
un rezumat al curentelor contemporane şi în mare măsură
concurente, ci şi valoarea testamentară a tradiţiei moderniste, căci în paginile revistelor ailiate noii estetici se regăsesc în traducere sau în studii dedicate acestora un Mallarmé
sau Rimbaud, un Whitman sau Apollinaire, se resimt
„tendinţele neosimboliste impulsionate de Paul Valéry,
Supervielle, Rilke” (Clemente Padín, 2000). Din spiritul
futurist este păstrată apologia vitezei, exprimată în vocabularul neologic al mecanicismului lumii moderne, şi exaltarea valorilor progresiste, tradusă în sintaxa juxtapunerilor,
a sincronizării sau a dislocării imaginilor şi temelor. Drept
consecinţă, se impune la nivelul imaginarului o viziune
antrenată de acrobaţii electrice, ire, catozi, lampadare,
elice, relectoare, toate coagulând sensul unei existenţe care
„exprimen el voltaico corazón”. Procedeele semantice sunt
îmbogăţite şi de jocurile iconice ale orânduirii versurilor
în pagină, acestea traducându-se în poemul lui G. de Torre
prin experimentele tipograice speciice lui Marinetti,
Cangiullo, Fortunato Depero sau Tzara. Dacă Gerardo
Diego este mai apropiat de spiritul creaţionismului, Guillermo
de Torre este un spirit teoretic al sintezei, alături de Rafael
Cansinos-Asséns şi de Jorge Luis Borges elaborând doctrina
estetică ultraistă. Acesta din urmă va puncta, în stilul său
speciic de concizie şi abstractizare teoretică, principiile
mişcării.
Chiar dacă retroactiv elaborat, programul ultraismului
spaniol deţine forţa divorţului de formele poeziei deja clasice, abolind în termeni sardonici „frumuseţea rubeniană”,
devenită „un lucru matur şi sastisit”, „încheiat, sfârşit, mohorât”. În articolul-program Ultraísmo, publicat în revista
„Nosotros” din decembrie 1921 (Buenos Aires), Borges
reiterează logica manifestului, structurându-şi textul în
două părţi: prima reprezintă contestarea celor care au continuat să întreţină în viaţă vechiul concept de frumuseţe,
impus de Ruben Darío, iar a doua parte, separată de cealaltă prin deja stereotipa interogaţie „Qué hacer entonces?”,
oferă soluţia ultraistă prin enunţarea celor patru legi.
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Înainte de a construi tabloul sintetic al doctrinei, Borges
reia deiniţia pe care, în 1918, Cansinos-Asséns o dăduse
ultraismului, ca „o voinţă tumultoasă care depăşeşte toate
limitele scolastice”, „o orientare care a determinat continue
şi reiterate evoluţii, o continuă intenţie de tinereţe literară,
o anticipată acceptare a oricărui model sau a oricărei idei
noi”. În esenţă, discursul lui Cansinos subliniază caracterul
adolescentin, deschis înnoirii, speciic oricărei mişcări de
avangardă, marcând pasiunea negării convenţiilor, caracterul futurist şi energetismul noii creaţii: „Reprezenta el
compromiso de ir avanzando con el tiempo”. Ca şi pentru
José Ortega Y Gasset, pentru teoreticianul ultraist arta este
o formă de ritmare a vieţii, de potenţare a dinamismului
ei, o accentuare a coincidenţei creaţiei cu „el tema de nuestro tiempo”, o formă de vitalizare a culturii, nu doar invers, de culturalizare a vieţii. În paralel, ilosoful spaniol
deineşte ultraismul din perspectiva largă, culturală, conceptualizându-i imaginea prin „unul dintre cele mai sigure
nume care s-au născocit pentru a desemna noua sensibilitate” (La deshumanización...).
Programul ultraist nu este străin de acele date aduse de
schimbarea de mentalitate şi gândire ilosoico-literară care
va dicta perspectiva lui Ortega, pregătind – aşa cum susţine
doctrina sa – chiar premisele dezumanizării artei. Primul
punct al doctrinei estetice rezumate de Borges aclamă „reducţia poeziei lirice la elementul său primordial: metafora”,
un prim pas spre stilizare, abstractizare, geometrizare. La
distanţă de câţiva ani de la coagularea grupului ultraist,
Ortega Y Gasset va sublinia că „a stiliza înseamnă a deforma
realul, a derealiza. Stilizarea presupune dezumanizare. Şi
invers, nu există alt mod de a dezumaniza decât acela de a
stiliza” (2000, p. 44). În acelaşi sens creaţionist şi ultraist,
ilosoful subliniază: „Poezia este azi algebra superioară a metaforelor” (idem. p. 50). În ciuda apelului spre vitalizarea
culturii, literatura de avangardă impune, pe urmele modernismului, forme artiiciale de reprezentare a eului, substitute sau icţiuni ale subiectului. Acestea instituţionalizează
de fapt subiectivitatea, reducând-o la o serie de etichete,
prin care Al. Muşina vedea câteva opţiuni de proiectare /
explorare a lumii şi a individului: de la eul scindat baudelairian, la eul plural rimbaldian, pessoan, la personae-le lui
Pound şi Cavais, la eul proiectat whitmanian, la eul obiectualizat al futuriştilor sau la cele mai „spontane” prezenţe
modernist-avangardiste, precum eul aleatoriu, hiperemic,
subconştient, empiric sau individualizat, icţiuni ale subiectului care se naturalizează prin doctrina dadaistă, expresionistă, suprarealistă sau a poeziei obiectivismului, a
biograismului şi a personismului american.
Al doilea punct al programului borgesian vizează „suprimarea construcţiilor intermediare, a elementelor de legătură şi a adjectivelor inutile”, principiu ce implică apropieri
de estetica futurismului şi a imagismului, cu cea din urmă,
se pare, după cum susţine exegeza, neavând o legătură foarte
strânsă şi de la care s-a păstrat mai cu seamă ideea vortex-ului
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(Gloria Videla de Rivero, op. cit, p. 292). Cred că prin această
lege a conciziei şi a renunţării la determinanţii neensenţiali pentru viziunea poetică, ultraismul se apropie atât de
futurism – care promulgase teoria imaginaţiei fără ire, a
imaginaţiei eliberate de raporturile împovărătoare de natură
logic-explicativă, cât şi de teoria lui Ezra Pound, prin care
se valida poemul construit cu economie de mijloace semantice, dar care să producă „maximum de sens posibil”.
În această direcţie se va exprima şi Gottfried Benn în eseul
său asupra poeziei moderniste, Probleme ale liricii, făcând
diferenţa dintre un poem premodern şi unul modern tocmai prin utilizarea sau renunţarea la construcţiile comparative, care deservesc explicării şi evident trenării efectului
imaginii poetice astfel traduse / distruse.
În consecinţă, a treia lege ultraistă acţionează la nivelul
stilistic, completând renovarea la nivel de proiectare a viziunilor poetice anticipată prin axioma anterioară. „Suprimarea ornamentului, a confesiunii, a predicii, a nebulozităţii/
ambiguităţii căutate” anunţă o nouă abolire, a sentimentalismului, reacţie vehement notată şi în frazele din prima
parte a textului teoretic, cu referire directă la autori ai
subiectivismului, ai lirismului confesiv şi circumstanţial.
Depăşirea ocazionalului şi renunţarea la caracterul particular al notaţiei poetice transformă această doctrină estetică într-o reiterare a criticii futuriste aplicate literaturii
lamentaţiilor, lirismului meditativ şi somnolent. Alături
de acestea sunt vizate cutume de receptare şi interpretare
prin desiinţarea critică a moralismului burghez, a retoricii
cu miză didactică sau funcţională. Un imperativ, pe care
ilosoful dezumanizării operei de artă îl reţine în următorii
termeni, rescrie dezideratele ultraiste: creatorul trebuie „să
facă astfel încât opera de artă să nu ie decât operă de artă”,
„să considere arta ca joc, şi nimic altceva” (op. cit., p. 35).
Gratuitatea estetică trebuie să ia locul afectării, al decorului
etic sau preţios, făcând din operă o producţie autonomă,
neaservită valorilor comune şi înţelesurilor facile. În acest
punct ultraiştii se întâlnesc în mod evident cu doctrina
creaţionistă, cultivând ideea autotelismului estetic. „Arta
nu poate consta în contagiunea psihică, deoarece aceasta
este un fenomen inconştient, iar arta trebuie să ie pe dea-ntregul claritate deplină, amiază a intelecţiei”, subscrie
Ortega Y Gasset în acelaşi eseu.
La nivel de proceduri de creaţie, răspunde al patrulea
punct al programului, care airmă necesitatea unei sintaxe
noi, asemeni modelului futurist, sintaxă bazată pe simultaneizare şi juxtapunere a elementelor, pe „sinteza a două
sau mai multe imagini într-una singură”, fapt ce conferă
poemului o „putere de sugestie” mult sporită. Complexul
imaginativ şi emoţional astfel creat deţine o forţă de impact sugestiv mult mai ridicată, personalitatea receptoare
intensiicându-şi astfel eforturile pentru a decripta viziunile
poetice. Împrumutând categoriile reprezentării futuriste,
care forţa apropierea imaginilor contradictorii, cât mai
îndepărtate pentru a obţine efectul analogic al unui stil
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orchestral care să deţină în sine „întreaga viaţă a materiei”
(Manifestul tehnic al literaturii futuriste, 1912), ultraiştii
se apropie totodată de o viziune substanţialistă asupra
lumii şi de imaginea suprarealistă, rezistentă la interpretare
tocmai datorită iregularului întâlnirilor.
În concluzie, poemul ultraiştilor se construieşte printr-o
armătură metaforică în care iecare imagine are „propria sa
sugestivitate şi rezumă o viziune inedită a unui fragment
de viaţă”. Borges nu se dezminte în această deiniţie de la
precizia teoretică şi de la frazarea condensată, cu valoare
apodictică, ba mai mult, el reia ideea conciziei noii poezii
prin sintagma „se anota brevemente”, cu ajutorul căreia
revine la punctul de opoziţie faţă de vechea lirică de la care
a plecat în argumentaţia sa. Astfel, construcţia scrierii sale
teoretice devine circulară şi atenţionează caracterul de natură programatică, de replică estetică a articolului retrospectiv asupra ultraismului. Un text cu valoare de memorie
culturală, care îi enumeră pe cei mai activi reprezentanţi,
împreună cu simpatizanţii ailiaţi curentului (Juan Larrea,
Eugenio Montes, Ramón Gómez de la Serna, Ortega Y
Gasset, Valle-Inclan, Juan Ramón Jiménez, Nicholas
Beauduin, Gabriel Alomar, Vicente Huidobro, Maurice
Claude) şi revistele care i-au găzduit („Grecia”; „Ultra”;
„Prisma. Revista Mural”, 1921-1922; „Proa. Revista de
Renovación Literaria”, 1922-1923; „Cosmópolis”). Aceste
aspecte de factologie expuse într-un mod elogiator-recuperatoriu au menirea să ateste dimensiunile internaţionale/
cosmopolite ale mişcării, demonstrând efervescenţa dialogului cultural dintre grupuscule, şcoli şi individualităţi,
dincolo de exclusivismul şi competiţia atât de vehiculate
de critica avangardelor drept atitudini standard ale oricărei
confrerii artistice.
Fără a i un manifest propriu-zis, Ultraísmo este unul dintre textele de referinţă ale mişcării ibero-americane, relectându-i modelul de conştiinţă teoretică şi programatică
dincolo de afectarea declamativă a retoricii futuriste (de care
de altfel se detaşează în mod explicit în inal), dincolo de
scriitura „somnambulică” a celor din gruparea der Sturm
sau de unanimiştii francezi.
„Transmutarea realităţii palpabile a lumii în realitate interioară şi emoţională” devine axioma de bază a ultraismului.
Potrivit crezului creaţionist, Borges modulează problema
reprezentării în opera de artă, folosind un termen similar
lui Huidobro atunci când denumeşte procedura de creaţie,
un termen al vocabularului alchimic, transmutare, epurare
în acelaşi timp, a concretului, a materialului, a rezidualului,
într-un element nou, un complex intelectual şi emoţional
(Ezra Pound) ce poate i tradus ca un corelativ obiectiv
(T.S. Eliot), o formă de răspuns antimimetic la problema
tratării referinţei şi un mod de completare a realităţii prin
„imaginea creată”, gândită nu pentru a explicita sau pentru
a ilustra, nu pentru „a compara, a transpune, a orna”, ci din
dorinţa „de a da corp” lumii reprezentate (G. Videla, op.
cit., p.294).
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Critica războiului, accentele umoristice, ludice şi experimentale îi apropie de spiritul dadaismului, fără însă a
aluneca în nihilismul mentorului Tristan Tzara, păstrând
totuşi din concepţia acestuia ideea autosuicienţei artei. În
„Anatomía de mi ultra”, Borges nuanţează legile ultraismului prin explicaţii de factură huidobriană sau pessoană,
precizând că preocuparea sa centrală este senzaţia şi nu descripţia „premiselor sale spaţiale şi temporale care au produs-o”. Ca şi Fernando Pessoa, teoreticianul senzaţionismului
şi al intersecţionismului, Borges doreşte să reţină în poem
o emoţie abstractă şi generică, emoţia pură şi impersonală,
corelativul afectivităţii particulare transcris în termenii
obiectivităţii şi ai universalităţii: „la emoción desnuda,
depurada de los adicionales datos que preceden”. În consecinţă, obiectul produs deţine în proilul poiein-ului care
l-a fondat dinamica geometriilor creaţioniste, a metodei
artizanilor modernişti, antrenată în „sărbătoarea/celebrarea
intelectului” (Paul Valéry), în „amiaza intelecţiei” (Ortega
Y Gasset). „O artă ce refuză dermicul, metaizicul şi limitele egocentrice sau caustice”, artă nonsubiectivă, ci transumană, artă necondiţionată de psihismul personal, ci care
îşi airmă pretenţia de universalitate. Aceste caracteristici
reprezintă orientarea fundamentală a ultraismului borgesian, elementele cele mai importante pentru elaborarea
poeziei iind în viziunea argentinianului ritmul – „elementul sonor” şi metafora – „elementul luminos”. Anatomia
propriei estetici se împarte simplu: în dominanta acustică,
a unei muzicalităţi ireşti, ondulate, libere / agere (suelto),
care să răscumpere (redimido – mântuit, izbăvit) artiiciozitatea vechii prozodii şi în structura foarte concisă a metaforei,
înţeleasă drept revelaţia ce uneşte două puncte spirituale
printr-o geometrie verbală inedită.
În estetica ultraismului voinţa/vocaţia creaţionistă este
la ea acasă, Borges o consideră cea mai importantă premisă
a operei, antrenând o viziune pură, nealterată cultural asupra
lucrurilor: „como sí antes sus ojos fuese surgiendo auroralmente el mundo”. Poetul ultraist se doreşte un vizionar
în sensul modernist al termenului, descoperitorul unor
„faţete nebănuite ale universului”. Borges deineşte creatorul în termenii expresionismului, cu care are contact în
periplurile sale, citându-l pe Lothar Schreyer în ceea ce
priveşte metoda profetismului: „Artistul este vizionarul
care în viziuni trăieşte imperativul categoric de a modela
viziunile. «Nu există artă etică. Nu există artă politică. Nu
există legi în artă. Fiecare operă de artă aduce după sine
legea sa. Frumuseţea este o greşeală sau o minciună. Opera
de artă nu este nici frumoasă nici supusă/credincioasă»”
(apud. Patricia Artuondo). Refuzul subordonării operei de
artă unor precepte morale sau unor dictate ideologice, partizane mişcărilor politice ale vremii este aici transparent,
alături de renegarea oricărei prejudecăţi estetice. Categoria
frumosului este şi ea pusă sub semnul relativizării, nu atât
în substanţialitatea sa, ci chiar în esenţa sa de concept, de
proiect, de schemă sau dogmă artistică; iar critica acesteia
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îmbracă valorile nihiliste ale discursurilor dadaiste, venind
în întâmpinarea ilosoiei hazardului, sincronizându-se cu
aceasta.
Manifestele ultraiste semnate de Borges păstrează câteva
trăsături ale scriiturii futuriste, mai cu seamă în semantica
titlurilor („Proclama”, „Sentimentalismo previsto”, „Anquilosamiento de lo libre”, „ULTRA”) şi în modul de tipograiere care evidenţiază inovaţia formală, paratextuală,
preluând spiritul reformator de la Guillermo de Torre care
în manifestul său „VERTICAL” susţinea atitudinea literară
ultraistă prin imperativele graice ale majusculelor.
Experimentele la nivelul manifestului literar nu mai
dezvăluie structuri şi forme neaşteptate, cu toate practicile
de natură ludică, cu tot tehnicismul sau retorismul vizual
potenţat de teoreticianul „atitudinii verticaliste”. G. de
Torre este chiar un lexicolog al mişcării, elaborând un
aparat explicativ pentru ceea ce consideră că este „perspectiva meridional” în literatura avangardei europene. Astfel
precizează, prin subtitluri marcate cu majuscule, câţiva
echivalenţi: „indice de sensaciones, visiones y cerebraciones”,
„síntesis panorámica” etc. Aclamând distrugerea sintaxei,
a arhitecturii poemului înţeleasă în sensul tratării mecanice
a problemelor de prozodie, Borges impune principiul condensării, al esenţializării viziunilor poetice compuse printro frazare „imediat simţită, concepută pentru ea însăşi”:
„cada frase del poema tenga su vida propria”, o viaţă mallarméană, în şi prin limbaj, o viaţă universală care să cuprindă
tot, care să se adreseze tuturor simţurilor, precum visase
Rimbaud. Descendentul prozaizării whitmaniene duce de
fapt dezideratul motivării limbajului la un rezultat similar
marilor modernişti francezi.
Combinaţiile şi dezvoltările estetice ale avangardelor argentiniană, uruguayană, chiliană, peruană sunt tributare
sintezei pe care a reuşit-o ultraismul spaniol, iecare dintre
acestea aclimatizând valorile europene, conferindu-le o
identitate autohtonă (ex. cartel runrúnico, 1928), marcată
de o efervescentă acţiune indisciplinatoare. Cea mai virulentă formă de atac al metisajului, al importurilor culturale
se va ridica din peisajul pădurilor ecuatoriale braziliene, prin
reacţia antropofagismului andradian.
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Eveniment
IOAN ȘERBU

AMURAL.
VISUAL POETRY
Amural, ediția a II-a, 1-4 septembrie 2016, Brașov.
Locație generală – După Ziduri, prim-plan – Turnul Alb,
înipt tocmai în vârful dealului. Ca și în 2015, aici s-a desfășurat segmentul de Visual Poetry, un melanj surprinzător
de proiecție, muzică, happening și performance. Ingredientul care-a legat toate manifestările într-o compoziție unitară a fost, irește, poezia, de la care s-au născut respectivele
gesturi artistice. Și zic suprinzător pentru că, pe unde se
mai întâmplă, poezia e lăsată în genere ca, toamna, o fătucă
singură pe o bancă: precedată de prezentări oricât de inspirate și (cu noroc) urmată de un aranjament sonor, stă
totuși izolată în fața unui public mic, dar credincios, lăsată
să se reprezinte singură. Visual Poetry din cadrul Amural
e tipul de eveniment care sparge această convenție: populează, adică, banca de mai sus (într-o manieră postmodernistă, risc să zic) cu fenomene artistice ce se asimilează
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între ele și se promovează reciproc (și pic pe o dezbatere
la modă, apropo de Nobel) și scoate poezia într-un spațiu
cu adevărat public (de la un moment încolo mi-a fost imposibil să mai număr vizitatorii zilnici – nu puțini – ai
Turnului, opriți să asculte), nu într-unul în care te duci
doar cu invitație pe fb.
Unsprezece poeți, opt grupaje, opt maniere.
Momentul unu: Tara Skurtu și Robert Elekes. S-au prezentat ca făcând un trans-gender game poetic susținut de
dans și o mică scenetă, practic au elaborat un mod de a
scoate la vedere personajele din volumele lor: Aici îmi iau
dinții-n spinare și adio al lui Robert și Amoeba Game al Tarei.
Personajele, contemplativ-introvertite, diferite-ntre ele –
pe de o parte ca gender, opoziție desuet formală, subliniată
iind tocmai interșanjabilitatea, travestiul, masca personalității și, pe de altă parte, diferite ca obiect al contemplației
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– s-au înțeles bine cu autorii: Elekes și Skurtu au transpus
cu suicientă dezinvoltură și ușurătate (nu frivolitate, atenție!)
chestiuni mult mai grave, pe care volumele lor le suscită.
Momentul doi, Mitoș Micleușanu, a fost unul tributar
inspirației și improvizației. Evit să fac ierarhii, dar ar merita
să ie clasiicat valoric undeva în top. Cu instrumente acustice și electrice, creându-și ad-hoc propria muzică sau mai
degrabă propriul ritm psihedelic și adăugând la acestea
versurile din ultimul său volum, Munca, Micleușanu a
obținut audiență generală. Versurile singure sunt savuroase, alunecoase și sarcastice. Asociate iind cu lovituri
contrapunctice în coarde, modulate pe fundal de vocea
repetitiv și terorizant agonică din sintetizator, n-au făcut
decât să intensiice efectul patologic urmărit și în poeme:
pe un fond de advertising schizofrenic – demolarea deinitivă a paradigmei individului, așa cum e el construit de
media.
Claudiu (Charlie) Fălămaș, fan declarat al lui Bukowski,
și-a adus toată trupa cu el. Mă rog, încă un membru, dar
sunau ca o trupă de cel puțin patru persoane. Fălămaș –
actor, poet, muzician, poli instrumentist – l-a pus pe
Bukowski pe muzică și-ntr-un concert de circa o oră, a
animat Turnul. Și, revenind la Nobel – dacă există poezii
pe care nu le poți desprinde de muzica odată cu care au venit
pe lume, tot așa există poeme (mari, se vede) cărora, dacă
le dai sunet, creezi un produs cu totul nou și (de ce nu)
original. Fălămaș e unul dintre cei cărora le iese bine.
Ștefan Baghiu și Alex Văsieș și-au construit momentul
cu simț de răspundere. Poeme noi (Baghiu) și din Instalația
(Văsieș), pe o proiecție a unor scurt-metraje (să le spun)
repetitive, montate și editate elegant. Nu întâmplător și-au
intercalat poemele pe același gen de suport – Școala de la
Cluj, vârsta sau, pur și simplu, prietenia – face ca mesajele,
forma, chimia textelor să ie relativ similare. Individul
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urban, debranșat social, singur în mijlocul mulțimii e schițat ca un observator sec dar percutant și totodată – cu o
falsă „fără intenție” valorizant – al propriilor relecții și relexe, al tipologiilor. Alteritatea e la fel de angoasantă ca
repetarea pattern-ului, observația și critica intuită, trauma
subînțeleasă merg pe același trotuar. Prin surplus de imagine proiectată, au subliniat asta.
Consecutive dar în totală antiteză (ca formă, nu ca fond)
au fost momentele lui Tiberiu Neacșu și al Kristei Szöcs.
Roșcată (fostă blondă), suavă Krista, black bad boy, cu un
proil de mercenar, Tiberiu. Pe un cumul de imagini stridente dar, în deinitiv, cuminți, poemele introspective ale
Kristei, fără imagini dar cu tenebroase (datorită sintetizatorului) rezonanțe satanice, poemele lui. Niște copilițe au
fugit din sală la lectura apocaliptică a lui Neacșu, niște
copilițe au rămas în transă, la lectura fragilă a lui Szöcs
(copilițele iind, irește, atât copilițe, cât și simboluri și
alter-ego-uri).
T.S. Khasis și Adrian Diniș, sau delirul total. Adică de
ce să se dezbrace doar Țupa, și Diniș nu? De ce să mănânce
doar poeții (cred că zacusca a fost a lui Khasis) și publicul
nu? Fotbal și tenis de picior, spălat pe jos și pijamale, cei
doi n-au făcut economie de mijloace. Mesajul: poezia nu
e o frigidă elitistă, nici un sit arheologic îngropat în manual. Poeții mănâncă și ei zacuscă, uneori înainte, alteori
după (sau chiar în timp) ce scriu. Accente de bufonerie involuntară? Desigur. Diniș, rămas complet fără voce după
o noapte precedentă grea, îl pune pe Khasis să-i citească poemele. Iar acesta, într-o stare nu îndepărtată de a primului,
ori le distruge ori le... khasisizează.
Evenimentul a fost încheiat de subsemnatul, cu o lectură a unor poeme (noi, dar deja vechi) pe o proiecție a unei
plimbări cu tramvaiul de o oră, prin Moscova.
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Viața teatrului
MIHAIL VAKULOVSKI

„FLUTURII
SUNT LIBERI”
Cea mai nouă piesă pusă în scenă la Teatrul „Sică
Alexandrescu” din Brașov, „Fluturii sunt liberi” de Leonard
Ghershe, este un spectacol care a avut un mare succes şi
pe Broadway, la Booth eatre, unde a fost jucat (din 1969)
de 1128 de ori, apoi subiectul a fost adaptat (în 1972) şi
pentru ilm. La Braşov a fost regizat de Ion Mircioagă, iar
rolurile au fost interpretate de actorii Vlad Pavel (în rolul lui
Don), Simona Pop (Jill), Bianca Zurovski (mama lui Don)
şi Bogdan Nechifor (Ralph, regizor) şi cred c-o să aibă acelaşi succes şi la sub Tâmpa, iindcă are tot ce-i trebuie – şi
mesaj, şi subiect, şi stare, şi atmosferă, iar actorii îşi joacă
rolurile impecabil. E piesa cu care s-a încheiat stagiunea
dinainte de vacanţa de vară (cînd am putut să vedem avanpremiera) şi iată că noul sezon teatral s-a deschis tot cu
acest spectacol interesant şi frumos (premiera a avut loc
pe 11 septembrie 2016).
Don Baker, un tînăr orb din naştere, nu mai rezistă să
stea sub tutela mamei sale, posesivă şi exagerat de iubitoare
– cam ca orice mamă, pînă la urmă –, şi-şi ia zborul, se
mută singur într-o garsonieră dintr-un cartier sărac din zona
hippie a oraşului (acţiunea are loc în perioada lower power).
Înţelegerea lor e să-l lase în pace două luni, dar femeia nu
rezistă şi năvăleşte peste el după doar o lună. Numai că
Doni al ei nu mai e băiatul care a plecat de acasă. Omul se
descurcă perfect şi în casă, şi în stradă, are garsoniera pe
care o închiriază mai curată şi mult mai ordonată decît a
vecinei sale, cu care leagă o relaţie scurtă, dar foarte intensă.
Fata are 19 ani, a trecut printr-o căsnicie de 6 zile la 16 ani,
iar acum a plecat din oraşul ei ca să devină actriţă (zice că
se simte liberă ca un luture, de aici şi titlul piesei). Mama
lui Don îi „prinde” chiar după prima lor noapte de dragoste
(şi de cunoştinţă). Noapte în care alăm biograiile celor
doi tineri, cu toate problemele şi durerile şi bucuriile lor.
Textul e foarte sensibil, iind vorba de revolta unui orb,
un text existenţial(ist), care e ba dramă, ba comedie. Actorii îşi joacă foarte-foarte bine rolurile, începînd cu
tînărul Vlad Pavel, care şi-a intrat incredibil de bine în rol
(dacă s-ar face şi ilm după piesa asta – rolul ar trebui să
ie al lui!), Simona Pop (pe care o văd în primul ei spectacol la teatrul din Braşov, dar n-ai spune că-i debutantă!),
Bogdan Nechifor, căruia i se potrivesc perfect rolurile în
care trebuie să ie ironic, sarcastic sau chiar snob, şi, ireşte,
Bianca Zurovski, pe care o cunosc absolut toţi admiratorii
teatrului de sub Tâmpa.
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„Fluturii sunt
liberi” de Leonard
Ghershe, în regia
lui Ion Mircioagă,
este o piesă intensă,
pe care v-o recomand cu drag, mai
ales dacă se joacă la
sfîrşit de săptămînă
– o să vă relaxaţi şi o să vă distraţi, chiar dacă tema spectacolului e foarte, foarte serioasă.
În perioada următoare, colectivul teatrului braşovean
ne promite o stagiune plină de evenimente. În afara pieselor
care se joacă deja, în luna noiembrie vom putea admira o
nouă premieră realizată de cunoscutul regizor Claudiu
Goga, fostul director al teatrului. Apoi, pentru trupa TSA,
toamna teatrală mai înseamnă şi participarea la o serie de
festivaluri importante din ţară, dovadă că spectacolele teatrului braşovean sînt apreciate de către specialişti şi lumea
teatrală. Îi vom putea urmări şi la Festivalul Naţional de
Teatru din Bucureşti, Festivalul Zile şi Nopţi de Teatru de
la Brăila (organizat de Teatrul „Maria Filotti”), FESTin pe
Bulevard (organizat de Teatrul „Nottara”). Toate detaliile
despre spectacole, despre celelalte evenimente ale teatrului,
precum şi programul lunar le puteţi accesa pe pagina de facebook şi pe site-ul teatrului (www.teatrulsicaalexandrescu.ro),
de unde puteţi descărca gratuit monograia teatrului. Lectură plăcută şi vizionare utilă!
„Fluturii sunt liberi” de Leonard Ghershe, Brașov, Teatrul
„Sică Alexandrescu”, 2016.
În distribuție: Vlad Pavel, Simona Pop, Bianca Zurovski,
Bogdan Nechifor. Regia: Ion Mircioagă. Scenograia: OanaLetiția Grigore.
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Arte vizuale
VERONICA BODEA TATULEA

VARĂ EXPOZIȚIONALĂ
LA GALERIA EUROPE

Aurelia Stoie Mărginean

De iecare dată când simezele Galeriei EUROPE sunt
decorate cu lucrările Aureliei, sala capătă un nu știu ce aer
sărbătoresc de așteptată și calmă reîntâlnire cu o pictură
senină, luminoasă, îmbietoare la o înțelegere a trecerii timpului. Apropiată ca structură de omul renascentist, interesată de toate aspectele creației artistice, pictează, scrie, face
poezie, etnograie. Aurelia este dependentă de oameni, dar

și de natură. Natura este artista însăși care operează astfel
prin sine și deci prin natură, într-un joc elegant de gust sigur
al asociației libere de idei. Ființă îndrăgostită de oameni,
de poezie, de natură, tinde în permanență spre pictura poem,
imaginea-cuvânt închipuind o alianță originară a formei
cu verbul. Selecția oferită astăzi publicului face parte din
preocupările vitaliste ale artistei, care a căutat mereu în periplurile sale numeroase sensuri despre alcătuirea esențială
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a naturii. Metamorfozele picturale ale naturii închipuie
sărbători prețioase de culoare care irup din tainițele geologicului ca o promisiune de faste înnoiri. Alegând ca simbol suprem al naturii copacul, pe care l-a admirat și pictat
în nenumărate ipostaze, s-a documentat de-a dreptul științiic despre existența neasemuit de variată a acestei iințe
vii. Plantele superioare cele mai evoluate, prin complexitatea corpului lor, diferențiat în organe vegetative sau de
nutriție (rădăcina, tulpina și frunzele) și în organe de reproducere, lorile din care, după polenizare și fecundare, se dezvoltă fructele cu semințele, se numesc angiosperme. Cele
mai spectaculoase plante sunt copacii și pomii în general,
pe care îi cunoaștem cu diferite denumiri după aspectul
coroanei iecăruia drept brazi, stejari, fagi, arțari, meste-

Aurelia Stoie Mărginean

AureliA Stoie MărgineAn
Copacul, creaţie divină

ceni, sălcii, nuci, meri, peri, pruni, cireși sau magnolii, palmieri, cocotieri, bananieri, baobabi, sequoia și înșiruirea
poate urma la nesfârșit, i-am numit doar pe cei câțiva pe
care i-a văzut artista cu ochii ei. Dar aici nu e vorba de
imaginea pe care acești arbori o oferă ochilor noștri, de
încântarea estetică ce ne cuprinde admirând desfășurarea
de ramuri încărcate cu frunze, lori sau fructe. Capacitatea
ieșită din comun a artistei de a pătrunde în intimitatea irii
a determinat-o să intuiască ceea ce au dovedit cercetări științiice de recunoscută notorietate internațională întreprinse
de echipa de biologi ai doamnei Mariana Odeanu. Încântarea de a picta un copac și energia resimțită în preajma lui
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subtil caracter educativ”, este de fapt expresia tendințelor
variate și contradictorii care marchează la creatorul prezent
astăzi anxietatea găsirii propriei identități. Cunoscând de
mai multă vreme creația lui Ioan Oratie, pot airma că

Ioan Oratie

sunt urmare a sistemului energo-informațional prin care
plantele în general comunică între ele și cu mediu ambiant, inclusiv cu omul. În condițiile tehnologiilor moderne,
aceste airmații sunt lesne de dovedit prin conectarea unor
sen-zori la un computer – aparate care transformă semnalele din domeniul ultra-acustic în domeniul obișnuit de
frecvență și metoda graică de înregistrare pe potenţiometre şi cea de captare în infraroşu care permit descifrarea semnalelor emise de arbori și plante în general ca iind psihice,
de natură sentimentală. O modiicare energetică tradusă
acustic arată cum plantele țipă, plâng, cântă, se bucură și
reacționează la diferiți stimuli: agresiune, audiții muzicale,
stări de emoție, patologie umană. Aceste scurte precizări
sunt citate dintr-un interviu al doamnei biolog mai înainte
amintită, care a și produs două ilme documentare cu un
succes extraordinar în Europa – Dincolo de tăcerea plantelor
și Sensibilitatea plantelor și care se alătură realității alate
dincolo de granițele științei, pe care tot mai mulți savanți
ai mileniului o recunosc, cea a prezenței Creatorului Unic
în toate formele de manifestare ale materiei în Univers. Se
pare că experiența de a vedea aura din jurul plantelor este
un dat natural al artistei, care n-a avut nevoie de tehnologii
de ultimă oră; pentru ea proliferarea realului devine bun
conducător de ireal și suprareal. Aurelia știe că abundența
vegetală care dă sens vieții pe pământ este o sursă de putere
pentru ea însăși, generalitatea sa ultimă, invariantul unei
purități debordante, cotropitoare. Copacii pictați de Aurelia sunt un vis imanent care face parte din subtextul reali-tății, dar ca realizare plastică sunt imagini fabuloase,
manifestări pline de frenezia talentului său de pictor, care
sparge continuitatea dintre planul realului și al imaginarului. Acuarelele acestea se înscriu sub semnul realismului
magic, transigurând realul căruia îi restituie încărcătura
originală de „mirabil” și sunt convinsă că artista proită de
darul său providențial, care-i permite comunicarea cu natura,
îmbrățișând uneori, nu doar cu privirea, trunchiul unui copac
pentru a se încărca cu o bogăție liniștitoare și perfecțiune,
căci, așa cum spunea savanta biolog, „Toate structurile vii
și nevii sunt pătrunse de Marele Spirit”.

opțiunile sale plastice pot i deduse fără echivoc, el având
încredere într-o viziune deja structurată, în care progresul
apare nespectaculos, treptat și este de domeniul purității
picturale. În peisaje, naturi statice, nuduri, portrete, refuză
să treacă dincolo de ceea ce se vede în realitatea înconjurătoare. Este un sentimental, dar care, asemenea lui Cézanne,
are puterea să-și clariice „mica emoție în fața naturii” și să
reelaboreze pictând cu accente puternice ale pastei, folosind
la iecare cadru o construcție strictă, cu planuri compoziționale caracterizate prin cumpănire și simplitate, epurate

O să încep prin a cita comunicatul de presă ocazionat de
această expoziție, care airmă că ea „are un subtil caracter
educativ, manifestat chiar din titlul evenimentului – Forme
și expresii plastice – și își propune să familiarizeze privitorul
cu coexistența în atelierul artistului a mai multor preocupări. Majoritatea neliniștilor artistice ține, după cum
spune chiar titlul expoziției, de genuri și subiecte care îi
stimulează metodele de a rezolva provocările autoimpuse.”
Am putea spune că acest comunicat sintetizează esența
manifestării, dar cred că expoziția are mai mult decât „un
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Ioan Oratie

ioAn orAtie
Forme și expresii plastice
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de detalii dar cu totul armonizate în ansamblu. În câmpul
imaginii, totul este egal de important și de viu coloristic.
Personal, îl consider în primul rând un peisagist, care
transmite în iecare cadru o stare de sulet, situând în afectiv locul geograic ales, sensibil la mișcarea iluzorie a umbrei și a luminii în veșnică schimbare, aspirând în sinea
lui la eternitatea clipei. Extrem de laborios și migălos apare
ca desenator, desenează repede, sigur, studiile cu capete de
cai etalează plăcerea și ușurința mânuirii uneltelor graicii,
dovedind adevărul că desenul este pentru orice artist modul
de expresie cel mai iresc, cel mai direct și, cu siguranță, cel
mai la îndemână în relevarea talentului artistic.
Ca să revenim la titlul generic Forme și expresii plastice,
este evident că expoziția etalează diversele preocupări tematice ale artistului, care în intimitatea propriului atelier experimentează subiecte diferite, tehnici variate și soluții
dinamice dar și dimensionale de prelucrare și concentrare,
dictate de un impuls interior spre perfecționare.

Dorina Pădineanu

Arte vizuale

DorinA PăDineAnu
Misterul amintirilor
Dorina Pădineanu propune ca titlu al expoziţiei sale
Pictura – misterul amintirilor. Este o trimitere către anumite
valori ale picturii sale, care se înscrie clar în ampla ereditate
post-impresionistă ce a marcat puternic evoluţia picturii
româneşti. Peisagistă prin deiniţie, găseşte oriunde şi oricând motive pentru tablourile sale şi totul este o neobosită
drumeţie ce atestă neîncrederea sa în recluziunea atelierului. Deşi pare a se lăsa în voia impulsurilor întâmplării şi
ale inspiraţiei, artista recurge la un demers unitar, în care
domină pasiunea pentru culoare şi preocuparea pentru
captarea luminii ca exerciţiu ilozoic. Reveriile sale fără
abisuri melancolice ne invită într-un periplu prin lumea
văzută personalizat, oferindu-ne imagini care se adresează

104

în mod vădit plăcerii văzului, dar cărora nu le lipseşte
latura poetică, ilonul unei sensibilităţi feminine care induce spre acel mister al amintirilor. Fie că pictează oraşul
în care s-a născut, un univers citadin nu foarte îndepărtat,
cu uşoare accente vetuste, încă lesne de regăsit, ie că imortalizează imagini din călătorii mai mult sau mai puţin exotice, fără a face vreo concesie sentimentalismului facil, o
senzaţie de tihnă paradisiacă inundă alcătuirile sale compoziţionale. Imaginile peisajelor se dezvoltă unele din altele, aşa cum evoluează spre maturizare nişte inlorescenţe
bogate. Dorinţa şi plăcerea de a pătrunde în peisajul din
faţa ochilor se identiică cu tendinţa autoarei de a privi din
umbră spectacolul, pentru a vedea
dincolo de partea lustruită a evidenţei. Artista nu refuză picturii
sale plasticitatea delimitărilor, reliefărilor şi adâncimilor sugerate.
Imaginile sale sunt modulate prin
dozările energiei-culoare, astfel
încât tablourile respiră şi pulsează,
relevând în ultimă instanţă misterul
amintirilor autoarei. Contemplativă şi de o discretă sensibilitate,
Dorina Pădineanu îşi bazează faptul
pictural pe un limbaj rostit cu o curată dragoste a profesiei, scăpat din
capcana reţetelor veriicate în decursul deceniilor în care a activat ca
pictor, într-o evoluţie către un ideal
artistic urmărit cu remarcabilă onesDorina Pădineanu
titate umană şi artistică.
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Viața muzicală
PETRUȚA MĂNIUȚ-COROIU

CORUL MADRIGAL
LA BRAȘOV
Corul Madrigal a onorat din nou orașul de la poalele
Tâmpei prin prezența sa în cadrul turneului național prin
care itinerează cu muzică de cea mai înaltă calitate prin cele
mai importante orașe ale țării.
Fondatorul și dirijorul (timp de peste 40 de ani) corului, maestrul Marin Constantin, continuă să își pună amprenta asupra destinului inconfundabil al celei mai
importante formații corale a țării – prin discipolii pe care
i-a format și pe care i-a lăsat la cârma Madrigalului. În
Catedrala catolică a orașului, recitalul excepțional al celei
mai prestigioase formații corale a României a inclus lucrări
importante și noi din repertoriul renascentist, cel care a consacrat corul Madrigal.
Anna Ungureanu a condus, cu o autoritate conferită de valoare și frumusețe interioară, recitalul care a adus un public foarte
numeros în catedrala brașoveană. Puritatea
vocală care a consacrat expresia Madrigalului a răsunat în spațiul binecuvântat al
bazilicii, dar și al suletelor celor care au
avut privilegiul de a se ala în public: armonia dintre sulete rămâne totuși cel mai
mare dar al artei muzicale autentice.
Corul Madrigal a fost prezent în Brașov,
în acest an, prin reprezentanții săi, în cadrul
unui proiect care se ocupă în mod activ de
educarea copiilor și a corurilor din țară în
spiritul valorilor celor mai înalte ale artei
vocale. În luna aprilie au beneiciat de experiența madrigalescă importante formații
corale ale Brașovului, care au avut astfel
ocazia unei perfecționări unice, chiar la noi
acasă. Îi dorim Corului Madrigal continuarea unei tradiții care este diicil de dus
mai departe, dar cu atât mai valoroasă, odată
ce a trecut pragul a jumătate de veac de
activitate prodigioasă.
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Noi apariții
LAURENȚIU-CIPRIAN TUDOR

ÎN EDITURI BRAȘOVENE
Fabule moderne
de Tatiana Țîbuleac
(libris editorial, brașov, 2016)
Nu îmi plac volumele pentru femei (în general scrise tot
de femei) pentru că, după mine, literatura nu are gen, așa
că, mărturisesc, nu am primit cartea Tatianei Țîbuleac cu
prea multă încredere. Nu mai țin minte ce a făcut să îmi pară
astfel, dar cert este că mă așteptam să mă plictisească groaznic și îmi prevesteam un timp de lectură încărcat de siropuri
și de banalități emfatice. Dacă la început, fără prea multă
tragere de inimă, oarecum surprins, mi-a părut ca un lichior
in sau ca un vin spumos dulce, ușor-ușor m-a dus cu gândul la coniac și la faptul că e un text foarte bun de pus la
cafea. Așa că mi-am zis că nu trebuie grăbit, că nu vreau să
scap repede de el, că trebuie să-l porționez și să-l servesc
așezat și calm, îndelung, ca pe o marghilomană. Așa am și
făcut, și o săptămână, zi de zi, am resimțit, scăpat de orice
îndoială, plăcerea acestei cărți subțiri (104 pagini).
Volumul semnat de Tatiana Țîbuleac cuprinde 48 de
texte care respectă deinirea speciei epice pe care o numim
povestire: sunt de dimensiuni relativ reduse, narațiunea se
centrează pe întâmplări relatate din perspectiva unui participant și au o pronunțată notă de oralitate. Ele mai au,
însă, ceva: au tâlc sau morală, ie că asta decurge limpede
din text sau/și ca o concluzie a autoarei, ie că ea este cea care
dă tâlcul, adică propune, impune, indică o anume interpretare (cum e, de exemplu, povestirea Paraziții, pag. 101-102).
Așa că Tatiana Țîbuleac este inspirată când dă acestei colecții titlul Fabule moderne: o dată pentru că acest cuvânt,
fabulă, provine din lat. „ibula”, cu sensul de povestire, și,
apoi, pentru că nerespectând trăsăturile fabulei clasice,
aceasta nu poate i decât modernă. În acest sens, Țîbuleac
nici nu pune întâmplările pe seama animalelor, a păsărilor,
a plantelor sau a unor obiecte personiicate, nici nu își exprimă sentimentele și atitudinea indirect, nici nu introduce
un caracter satiric și nici nu dă narațiunilor ei o structură
dualistă (care subliniază o opoziție între două personaje în
care unul se situează pe o poziție superioară și celălalt pe
una inferioară). Dimpotrivă, în aceste povestiri rotunde,
iligranate, autoarea manifestă față de personajele sale empatie și admirație, iar tonul este existențialist, lucid, ca acea
suferință mântuită în surâs. Toate lucrurile, temele despre
care scrie sunt vădit roade ale experienței, sunt manifestări
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a posteriori ale înțelepciunii. E uimitoare nu doar adâncimea acestor scurte povestiri, felul așezat, aparent simplu,
al ideilor, nu doar luiditatea, irescul și eleganța lor (doar
în acest sens scrisul este, aici, feminin), dar lasă pe gânduri
și dă gust special această rainată înțelegere a condiției
umane, acest stil de Ianus bifrons, acest amestec de tragism
și speranță, de ieri și azi, de înainte și-napoi, această plină
emotivitate de Șeherezadă uimită și chinuită de insuportabila frumusețe a vieții. Aceasta nu este doar tristețea expatriaților (multe personaje ale Tatianei Țîbuleac aparțin
acestei categorii, deși în cazul moldovenilor de dincolo acest
sentiment este dublu: a i în afara țării natale, dar și în afara
patriei de drept, România), ci este, mai ales, acel exil din
promisiunea fericirii.
În aceste fabule, Tatiana Țîbuleac reușește nu doar inspirate jocuri de cuvinte, ci lirismul ei atinge deseori poeticul:
astfel la pag. 13 ne povestește despre „o bătrână sârboaică
ruptă dintr-un vis folcloric dement”, la pag. 25 alăm că
„Olesea s-a măritat durut”, că există „trupuri mustoase”
(pag. 37) și că Lenuța „e frumoasă ca o livadă toamna. Are
gust de mere coapte și păr viu, ca un drum fără sfârșit”
(pag. 41). Apoi ea izbutește să tragă concluzii percutante
și fericite despre diversitate („te pune la loc și, dacă ești prost,
te învață minte”, pag. 29), despre sulet (el este „singurul care
nu se învinețește niciodată”, pag. 86), despre faptele mărunte
ale vieții („orice destin este o adunătură. De irimituri.”,
pag. 56), despre toate câte sunt și se trăiesc. Mi-au rămas,
ca exemplu de izbutire, deși cartea nu are scăderi, mai ales
povestirile Bucăți (poate i o inedită trimitere la cele două
minuni ale Mântuitorului cu înmulțirea pâinilor și a
peștilor), Sărăcie (o posibilă interpretare a maximei „Sunt
prea sărac ca să mă îmbrac ieftin”), Răzbunarea (un text
despre mariaj) și Soacre.
Da, Tatiana Țibuleac, această femeie-soție-mamă din
Republica Moldova (rezidentă de câțiva ani la Paris), după
ce și-a strâns experiența ca jurnalist (în presa scrisă și în
televiziune, a lucrat opt ani numai la Pro TV Chișinău) și
și-a făcut mâna ca blogăriță, ne oferă la 38 de ani o primă
carte intensă și bine scrisă, un debut fericit! O aștept cu
un roman sau cu un volum de poeme pentru că are sevă
și soie și pentru că scrisul este ca o toamnă bună. Vă invit
să intrați pe blogul ei sau să îi citiți rubrica „Creta din
buzunar” din Literatura de azi, revistă online alată sub
egida Uniunii Scriitorilor din România (o parte din textele
cărții sunt prezente și aici). Vă garantez că vă va surprinde!
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Noi apariții

Judith
de Ion Topolog
(editura Pastel, brașov, 2015)
Deși este o carte publicată în 2015, am ales să scriu despre volumul lui Ion Topolog ca să epuizez un diptic. Să
explic: anul acesta, în vară, Filiala Braşov a Uniunii Scriitorilor din România a acordat Premiul Cartea anului pentru două cărți, pentru „Secretul crucii” de Doru Munteanu
și ex aequo pentru această Judith de Ion Topolog. Dat iind
faptul că despre prima am scris deja, se cădea să fac acest
lucru și cu cea de-a doua, cu atât mai mult cu cât Ion Topolog
este un veteran important al vieții culturale brașovene.
Subiectul cărții e destul de simplu: americanul Steve
Rahmanin, un tânăr jurnalist la „San Francisco Post”, cu
studii la Stanford și încă pregătindu-se în drept diplomatic, aterizează, în august 2014, în Tel Aviv și se cazează
la hotelul „Herods”. Este venit din Paris pentru o iubită,
colegă de redacție, cu care în urmă cu doi ani a trăit trei
zile de dragoste copleșitoare în orașul de pe malurile Senei.
A alat că a fost răpită în Damasc și apoi eliberată de un
comando al Mossadului. Acest lucru a declanșat în el dorința de a o regăsi și de a i cu ea. În Tel Aviv ală că nu se
pot vedea decât peste trei zile (ea se ală într-un fel de carantină) și că, pentru a umple așteptarea, ea îi cere să viziteze
patru locuri: Masada, Sinai, Capernaum și Ierusalim cu
Memorialul Holocaustului Yad Vashem. Aceasta este intriga cărții: de aici intră în scenă, de fapt, personajul principal, Israelul. El nu este fondul poveștii de iubire, ci aceasta,
rămasă doar un crochiu, este un pretext pentru întâlnirea
cu acest tărâm, pentru desfășurarea unor impresii de călătorie, a unor analize și judecăți despre o țară altfel.
Steve Rahmanin, cu însoțirea și sub ghidajul profesorului pensionar Haim Eshel, atinge toate punctele indicate
și altele în plus (Ghetsimani, Tabor, Iordan, Muntele Măslinilor etc.), i se relevă o țară surprinzătoare, greu de înțeles,
în care viața și moartea se succed cu repeziciune, în care realitatea e dură și poporul e mereu chemat la jertfe. Acest Israel,
unde „existența e smulsă din piatră și nisip”(pag. 19), deși
poate servi ca un model de prosperitate, trăiește în prudență
și teamă, în permanentă supraveghere, la marginea oceanului arabic. Este de apreciat faptul că opiniile nu sunt diluate, Israelul nu este idealizat, nu este disculpat, ci analizele
sunt lucide, echilibrate, percutante, în contextul mai larg
al politicii mondiale și al stringențelor actuale (insondabila
situație a Orientului Mijlociu, ofensiva islamului, ISIS,
terorism, regruparea Rusiei, Siria etc.). Tot acest discurs
este inspirat întrerupt de pașii pelerinului. Cele mai bune
bucăți din carte sunt aceste relatări pe urmele lui Iisus,
aceste rememorări ale evangheliei (paginile 36, 43, 70-73).
La inalul celor trei zile, cu ajutorul ghidului, Steve pare
să i fost inițiat, pare să i învățat: „Masada e lecția noastră,
că mai presus de orice este libertatea”, Capernaum-ul dă
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„cealaltă componentă a suletului nostru: credința. Și
Holocaustul, suferința.” (pag. 30). Abia acum este pregătit
să o întâlnească pe Judith, care a ales această identitate.
Abia acum poate să o înțeleagă. Aici se face legătura dintre
numele iubitei și povestea biblică a văduvei Judith, cea
nimicitor de frumoasă, cea care se oferă generalului asirian
Olofern și apoi îl ucide pentru a-și scăpa cetatea. Tăria biblicei Judith pare transmisă Judithei de azi pentru a putea
să-și asume speciicitatea, mai ales după ce a fost răpită și
violată 14 zile. Judith de azi alege, pe fundalul suferinței,
în detrimentul dragostei de ieri, această identitate și pe bărbatul care o susține, colonelul Ben, cel ce a scăpat-o și cel
care duce aceeași luptă. Steve spera ca Judith să o înlocuiască pe Cassey, logodnica moartă într-un accident la schi,
să o înlocuiască pe Neve, actrița de la Hollywood, cu care
era când a plecat intempestiv de la Paris ca să vină la Tel Aviv
(și care îl anunță că îi mai dă o șansă soțului)… dar a rămas
cu experiența Israelului, cu aproape-cucerirea lui Yasmine,
frumoasa arăboaică de la recepția hotelului, cu dorința de
a scrie prima sa carte și cu perspectiva, scăparea unei noi aventuri: un bilet de avion la București, pentru a o întâlni pe
Ioana (o sculptoriță care face bustul lui Cassey) și pentru
a deschide un cămin de copii cu numele fostei logodnice!
În 7 capitole și 119 pagini, Ion Topolog vrea un stil alert,
vrea luiditate, ritm, oralitate, o proză care să se citească
ușor, care să ie directă. Faptul că narațiunea este la persoana întâi îl salvează pe autor de tot ce pare stângăcie, de
tot ce pare neglijență, trecere abruptă de la o temă la alta:
Steve este tânăr, este în creștere, este abia la prima lui carte!
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Orion

REVISTA REVISTELOR
Pornind de la cartea marelui romancier Peter Esterhazi,
dispărut, din păcate, prea devreme dintre noi, Verbele auxiliare ale inimii (traducere Anamaria Pop, Editura Curtea
Veche, 2007), Ruxandra Cesereanu scrie, în avantextul dialogal avut cu scriitorul maghiar la Budapesta, în 2007, un
„ferpar-vitraliu”, pe cât de adânc, pe atât de lucid şi general
uman, din care e necesar să cităm in extenso, pentru a (ne)
clariica, ie că suntem scriitori sau nu, vis-à-vis-ul din faţa
dincolo-ului: „Respiraţia şi viaţa celorlalţi, în timp ce un altul
moare (indiferent cine ar i el), conţine o formă de vinovăţie
insidioasă: toate mecanismele vieţii continuă să înlorească,
pentru unul, în timp ce aceleaşi mecanisme se întrerup
abrupt, visceral şi grotesc pentru altul. Furia şi duioşia
sunt, de aceea, simţămintele unui spectator implicat al
morţii celuilalt. Dar şi unii şi alţii sunt cu toţii nişte canibali psihici, iar actul acesta de canibalism se consumă continuu: a-l devora pe celălalt sau a i devorat de celălalt, astfel
se pune chestiunea, ie că este hamletian sau naturalist rostită.”. Pe cât de dureros uman, pe atât de real! Apoi, acest
nr. 9-2016, din STEAUA clujeană, fortiică cititorul cu/
prin cronici şi eseuri semnate de Ion Pop (despre: Tata
Dada. Adevărata viaţă şi celestele aventuri ale lui Tristan
Tzara (publicată mai întâi în engleză în 2014 şi tradusă de
Daniel Clinci), că tot este centenarul Dada, de Marius
Hentea, profesor acum la o universitate suedeză, Ovidiu
Pecican (despre monograia Silviei Marton: Republica de
la Ploieşti şi începuturile parlamentarismului în România
(Ed. Humanitas, 2016), Felix Nicolau (având în vizor cartea
de poezie Instalaţia, a lui Alex Văsieş), Ion Vlad (cu articolul Farmecul unor istorii de odinioară, Victor Cubleşan (despre volumul neamţului Florian Illies, 1913. Vara secolului,
în traducerea lui Vasile P. Poenaru), Constantin Cubleşan
(Pentru o istorie literară a Olteniei), Mihail Vakulovski (la
cartea de proză scurtă a lui Bogdan Munteanu, Ai uitat să
râzi, Ed. Nemira, 2016), Andrei Moldovan (cu referinţe la
antologia poetului Vasile Sav, 1949-2003: Ivoriu şi lacără,
îngrijită de soţia regretatului poet, Lucia Sav. Urmează:
Mănuţ Maximilian cu a sa percepţie evaluatoare la cartea
lui Aurel Rău, Andrei Mureşanu, în răsăririle magicului,
reeditată după 20 de ani, la 200 de ani de la naşterea poetului imnului nostru naţional, apoi, Adrian Ţion cu referinţe
la volumul cercetătoarei Amalia Lumei, Mircea Eliade –
mic dicţionar ilosoic. Se adaugă la acest nr. din STEAUA,
traduceri din poeta americană Maya Angelou (1928-2014),
aparţinând lui Alex Văsieş, Lorin Ghiman, cu un avantext,
din Karl Kraus, Elena Boldor, din poeta australiană Susie
Anderson. Gheorghe Vidican îşi aduce aportul cu un frumos
poem: La Nisa, iar Emilia Poenaru Moldovan cu un grupaj
de poeme în lanţ. Spaţiul nu ne permite o par-curgere mai
amplă a revistei, dar în STEAUA, nr. 9/2016, cu riscul de
a nedreptăţi, mai remarcăm semnături de: Adrian Popescu,
directorul revistei, (despre graicianul Octavian Bour,
aniversat acum, şi care a început să lucreze la Steaua din
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1970), Călina Părău, Virgil Mihaiu, Ştefan Damian etc.
Şi, iată cum STEAUA, literară, artistică şi culturală ne străluceşte şi ne pre-vesteşte noi numere reuşite, pe care le aşteptăm cu nerăbdare.
Şi ARGEŞUL piteştean, nr. 10/2016, curge frumos literar prin constatările aforistice ale maestrului Gheorghe
Grigurcu, sub genericul „Longevitatea regalităţii”, din care
cităm en sous-titre: „Reculegere. Suferinţa ta nu e decît o
minusculă parte dintr-un înveliş al suferinţei tuturor iinţelor omeneşti ca şi a necuvîntătoarelor, care suferinţă nu
e, la rîndu-i, decît un minuscul înveliş al suferinţei lui
Dumnezeu.”, prin „Momentele şi schiţele din actualitatea
literară”: „Scriitori de frunte şi relaţii încordate, Un caz trist:
Ion Caraion”; „Amărăciunea editorului lui Rebreanu”;
„Leviatan, un ilm rusesc de actualitate”, „Carte Nouă” (Flavia Adam şi Daniel Pişcu), schiţate/ţi de DAD, probabil
Dumitru Augustin Doman, redactorul-şef al revistei. Mai
semnează în acest nr. colaboratori permanenţi: Nicolae
Oprea („Un scriitor din exil: Vintilă Horia”), Liviu Ioan
Stoiciu („Labiş azi – 60 de ani de amintire”), poezie:
Nicolae Coande – la „Poemul de colecţie”, eodor George
Calcan, Magda Grigore, Ion Tudor Iovian, Adrian Creţu.
„Din poezia lumii”, poeţi japonezi, autori de haiku modern sunt prezentaţi şi traduşi, prin intermediul limbii
franceze, de Leo Butnaru. Nu lipseşte proza: Nina Cereanu,
Marian Ilea, Aurelia Corbeanu, Marian Ioniţă, Serghie
Bucur. Parcurgem cronici de: Victor Rusu (la volumul de
versuri Camera Dragostei, de Liliana Hinoveanu), N. Georgescu (despre cartea Marinei Almăşan, Şi eu am descoperit
America!), Radu Duţescu (despre romanul recent al lui
Adrian Alui Gheorghe, Luna Zadar), Constantin Trandair
(despre prozatorul Iulian Moreanu). „Paremiologie” semnează Petru Pistol, iar „Jurnal de scriitor sub dictatură”,
Jean Băileşteanu. Alte „Cronici”: Ştefan Ion Ghilimescu (la
Singurătatea (anti)canonică a lui Marin Sorescu), Iulian
Raul Badila (despre cartea de poeme a ieşeanului Vlad A.
Gheorghiu: Disco 2000, Valeria Manta Tăicuţu (despre volumul eclectic al lui Virgil Diaconu: Atelierul de luturi),
Nina Vasile (despre poezia Cristinei Onofrei), Viorel Nica
(analizând romanul nobelistului chinez Mo Yan: Obosit de
viaţă, obosit de moarte”), Constantin Stancu, Lucian Gruia,
Ion Popescu-Sireteanu, Floricel Marin, Victor Rusu, Ion
C. Ştefan.
Artele sunt abordate critic de Mariana Şenilă-Vasiliu,
teatrul, de A.E. Constantinescu. „Ştirile de la Centru Cultural Piteşti”, necesare şi ele, sunt consemnate de Carmen
Elena Salub, iar Mihai Barbu reportericeşte „Povestea
primului român care a traversat doar în chiloţi şi cască English Chanel” – Avram Iancu (adică sportivul, nu marele
revoluţionar ardelean!).
ASTRAL-X
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Ut pictura...
HOREA CUCERZAN
Pictorul Horea Cucerzan s-a născut în 7 iunie 1938, în
Blaj. A absolvit în anul 1963 Academia de Arte Frumoase
„Ioan Andreescu” din Cluj, secţia pictură. Profesori: Anton
Lazăr şi Petre Abrudan. Este membru al Uniunii Artiştilor
Plastici din România, Filiala Bucureşti.
În anul 1997 a pus bazele Taberei Internaţionale de Artă
Plastică „Inocenţiu Micu-Klein”, cu o secţiune de Artă sacră
la Blaj.
Activitatea şi inalitatea acestor tabere au drept scop îniinţarea viitorului Muzeu de artă din Blaj, pentru fondul
căruia s-au strâns deja peste 600 de opere de pictură, sculptură, graică etc.
În 12 august 2012, s-a deschis oicial Muzeul de Artă contemporană, cu o secțiune de Artă Sacră.
Expoziții personale în țară (selectiv)
1963 – Casa de Cultură, Blaj
1985 – Galeria de Artă a municipiului Bucureşti
1988, 1991 – Galeria „Simeza”, Bucureşti
2001, 2003, 2014 – Cercul Militar Naţional, Bucureşti
2006, 2007, 2008 - Biblioteca Centrală Universitară Carol I
2007 – Muzeul de Artă din Cluj
2013 – ELITE ART GALLERY, București
2015 – Galeria „Calea Victoriei 33”, București; Palatul
Apafy, Dumbrăveni; Muzeul de Artă Contemporană, Blaj.
Expoziții personale în străinătate (selectiv)
1983, 1988, 1993, 1998 – Accademia di Romania, Roma,
Italia
1987 – Galeria „Arc”, Frankfurt, Germania
1999 – „Le pagine dell’arte”, Roma, Italia
2003 – Centrul Cultural, Paris, Franţa
2004 – Centrul Cultural, Viena, Austria
2007 – Centrul Cultural „Bernard Dague”, Luvru, Franţa
2008 – Coasta de Azur, Cannes
Din anul 1973 participă la toate expoziţiile de artă (municipale, anuale, bienale, republicane) organizate în România

– Dicţionarul personalităţilor: Men of Achievement, 1990
(International Biographical Centre Cambridge, England)
– Octavian Barbosa, Dicţionarul artiştilor români contemporani, Bucureşti, 1976
– Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoiţă Lăptoiu, Enciclopedia artiştilor români contemporani, Bucureşti, 1996
– Enciclopedia artiştilor italieni contemporani, 1999
– Albumul de artă Horea Cucerzan, apărut în Italia în volumul La Matita – Collana d’arte veneta, 23, de prestigiosul
critic şi istoric de artă Giorgio Segato, 2001
– Albumul de artă Arte incontro, Dialog între artiştii români
şi italieni, de cunoscutul istoric şi critic de artă Eugenio Giani,
Perugia, Italia, 2001
– Albumul de artă „Horea Cucerzan” 2008
– Volum de poezii: Păcate în paradis (cuprinde poezii și reproduceri ale unor lucrări de graică și picturi), Editura
Dana Art, 2013

Horea Cucerzan pictează un spulber de materie în întruchipări
ale funambulescului, nostalgiei sudului şi teluricului, senzual sau
totemic. (...) Puterea de iradiaţie a formulei cromatice, tramele esenţializat-cursive ale compunerii ajută la instalarea unui hieratism
poetic. Într-un foraj practicat cu acuitatea retinei, materia picturală
desfoliată în transparenţe capătă un ax sau o rotire de incandescenţă. Urma pensulei este măruntă și ziditoare de împastări luminoase. (...) Cucerzan propune un improbabil vizual prin
fluidizarea luminii în culoare, iar decuparea formelor are o cursivitate dansantă, calitate de preţ în secţiunea de desene în peniţă. La
limita citirii codului figurativ, compoziţiile lui Cucerzan expun o
idee picturală unică, care se autoafirmă ca animaţie internă şi
iradiere cromatică.
(Aurelia Mocanu)

Lucrări de artă în colecții de stat și particulare
Austria, Belgia, Canada, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia,
Israel, Italia, Japonia, Olanda, Polonia, România, Rusia,
SUA, Suedia etc.
Lucrări de artă monumentală
1969 – Staţiunea Venus, „Muzica”
1989 – Restaurarea picturii murale de la Palatul Lippomano (operă arhitectonică şi istorică ce datează din anii
1400 – 1500) din Padova
1993, 1995 – Realizarea picturii de pe cele două arcade
din Sala „Unirii”, Alba Iulia, concretizate în 15 portrete de
domnitori şi 14 portrete de cărturari
Publicații și albume de artă
– Dicţionarul de artă Dorotheum, ediţiile 1986, 1987,
1988 (Palatul Culturii din Viena, Austria)
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Nou în bibliotecă
CRISTINA VASILICĂ

• Patti Smith, Trenul M, traducere din
limba engleză şi note de Ona Frantz, Iași,
Polirom, 2016
• Susan Abulhawa, Albastrul dintre cer și
ape, traducere din limba engleză şi note
de Mihaela Negrilă, Iași, Polirom, 2016
• Cesare Pavese, Noapte de sărbătoare și
alte povestiri, traducere din limba italiană
de Mara Chiriţescu, Iași, Polirom, 2016
• Orhan Pamuk, O ciudățenie a minții
mele, traducere din limba turcă şi note de
Luminiţa Munteanu, Iași, Polirom, 2016
• Yann Martel, Munții înalți ai Portugaliei, traducere din limba engleză de Dan
Croitoru, Iași, Polirom, 2016
• Burhan Sönmez, Istanbul Istanbul, traducere din limba turcă de Leila Ünal, Iași,
Polirom, 2016
• David Lodge, Născut într-un ceas bun:
memorii (1935-1975), traducere din
limba engleză şi note de Radu Pavel Gheo,
Iași, Polirom, 2016
• Tracy Chevalier, La marginea livezii,
traducere din limba engleză şi note de
Veronica D. Niculescu Iași, Polirom,
2016
• Saud al-Sanousi, Tulpina de bambus,
traducere din limba arabă şi note de
Nicolae Dobrişan, Iași, Polirom, 2016
• Zeruya Shalev, Durere, traducere din
limba ebraică şi note Gheorghe Miletineanu, Iași, Polirom, 2016
• Paula McLain, Zbor în jurul soarelui,
traducere din engleză de Ioana Vîlcu,
București, Humanitas Fiction, 2015

• Leigh Bardugo, Banda celor șase ciori,
traducere din engleză şi note de Laurenţiu
Dulman, București, Trei, 2016
• Marie Ndiaye, Trei femei puternice, traducere din franceză de Cecilia Ştefănescu,
București, Trei, 2016
• Isabel Allende, Amantul japonez,
traducere din spaniolă de Cornelia Rădulescu, București, Humanitas Fiction,
2016
• Sarah Lark, Strigătul păsării kiwi,
București, traducere Graal Soft, RAO International Publishing Company, 2016
• Robert Galbraith, Carieră maleică,
traducere din engleză şi note de Ciprian
Şiulea, București, Trei, 2016
• Svetlana Aleksievici, Soldați de zinc,
traducere din limba rusă şi note: Justina
Bandol, București, Litera, 2016
• Elena Ferrante, Povestea noului nume,
traducere din italiană de Cerasela Barbone, București, Pandora M, 2016
• Olivia Manning, Orașul decăzut, traducere din limba engleză de Diana Stanciu, București, Nemira, 2016
• Alessandro Baricco, Mireasa tânără,
Bucureşti, Humanitas Fiction, 2016
• Asa Hellberg, Promisiune de lux,
traducere din limba suedeză de Daniela
Ionescu, București, Baroque Books &
Arts, 2016
• Jenny Nordberg, Fetele ascunse din
Kabul, traducere din limba engleză de
Mihai-Dan Pavelescu, București, Meteor
Press, 2016
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1 Dinu Flămând: Nemuritorii

INTERVIU
64 Steluța Pestrea Suciu: Interviu cu pictorul Ștefan Câlția

TENDRESSE OBLIGE
2 Al. Cistelecan: Incantații de acomodare

TRADUCERI
70 Octavian Soviany: Paul Verlaine – Ariete uitate
74 Mihók Tamás: Tasnádi-Sáhy Péter – Sylvia

CRONICAR: POEZIE
4 Rodica Ilie: Gest de normalitate culturală
CRONICAR: PROZĂ
6 Şerban Axinte: Copiii bolnavi ai Estului apropiat
CRONICAR: ISTORIE LITERARĂ
8 Felix Nicolau: Razie în vechile cluburi postmoderne.
Când colo, toată lumea e pe funcții
CRONICAR: DEBUT
10 Cristina Ispas: Disciplina ca nevoie bazală
CRONICAR: LITERATURĂ UNIVERSALĂ
12 Raul Popescu: Mitologie și ocultism
în proza lui W.B. Yeats
TEME
14 Bogdan Coșa: Anchetă – Scriitorul român față cu
bursa de creație și rezidența artistică
LECTURI ASTRALE
20 Cristina Vasilică: Despre cele văzute și cele nevăzute
22 Luciana Sima: Piese răsﬁrate pe o placă electrică
24 Constantin Petrea: Bucla – sub zodia foarfecilor
26 Raluca-Ana Prahoveanu: Occident, subiect: criză
27 Mircea Doreanu: Emanciparea privirii
PREMIUL REVISTEI ASTRA
28 Snejana Ung: Conﬁgurarea spațiului.
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TEMPODROM
78 Simona Popescu: Sesam, deschide-te!
PIAŢA SFATULUI
80 Daniel Pişcu: 12. Secunde
ANOTIMPURI
82 Dina Hrenciuc: Visul
TE(R)ORIE
84 Alexandru Matei: Teoria literară, tristețe și fericire.
Pornind de la Ioana Em. Petrescu
(IN)ACTUALITĂȚI
87 Sorin Cucerai: Noua nouă stângă:
o analiză în durată lungă (II)
RESTITUIRI
90 Steluţa Pestrea Suciu: Din corespondența
lui Nicholas Catanoy cu Ștefan Baciu
DICŢIONARUL AVANGARDELOR
94 Rodica Ilie: Ultraismul spaniol
EVENIMENT
99 Ioan Şerbu: Amural. Visual Poetry
VIAŢA TEATRULUI
101 Mihail Vakulovski: Fluturii sunt liberi

FESTIVALURI INTERNAŢIONALE
32 Iulian Cătălui: Malta Mediterranean Literature Festival

ARTE VIZUALE
102 Veronica Bodea-Tatulea: Vară expozițională
la Galeria Europe

STUDII CULTURALE
34 Mihai Ignat: Onomastica romanelor lui I. Peltz

VIAȚA MUZICALĂ
105 Petruța Măniuț-Coroiu: Corul Madrigal la Brașov

NOTE DE LECTURĂ
38 ...de Lăcrămioara Stoie

NOI APARIŢII ÎN EDITURI BRAŞOVENE
106 ...de Laurențiu Tudor Ciprian

POEZIE
44 Ştefan Manasia: Skatepark
49 Alexandru Funieru: Poeme
52 Dina Frînculescu: Poeme

ORION
108 ASTRAL-X: Revista revistelor

PROZĂ
56 Cristian Teodorescu: Șoseaua Virtuții. Cartea copiilor
59 Romulus Bucur: Frățiorul Trei Porți
DEBUT
62 Andreea Tiba: A treia oară-i cu noroc!
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