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viitorul, dinspre
trecut...

M

i se pare incredibil! Mozaicul
a pãºit deja în cel de-al 22-lea
an al existenþei sale de combatant într-o gherilã donquijoteascã: „A fi
român ºi european în acelaºi timp!”
Aspiraþiile noastre, naive dar generoase, de intelectuali de provincie crescuþi în
comunism, dar atraºi de universalitate ºi
dornici de libertate, catalizate de militantismul vizionar al marelui cãrturar Adrian
Marino, ºi-au croit, discret dar tenace, un
fãgaº spre albia mare a drumului românesc
prin istorie.
Constantin M. Popa, Marin Beºteliu,
Ovidiu Ghidirmic, Marin Budicã au fost
repere ale cãutãrilor noastre, cãrora tinerii
Ion Buzera, Gabriel Coºoveanu, Sergiu Ioanicescu, Sorina Sorescu le-au dat plusul
de energie capabil sã inducã ºi mai tinerilor
Xenia Negrea (Karo), Luminiþa Corneanu,
Gabriela Gheorghiºor, Daniela Micu ori
Petriºor Militaru, Gabriel Nedelea ºi Maria
Dinu încrederea de a se exprima fãrã complexe în viaþa culturalã a României de azi,
ca parte fireascã a dialogului cultural naþional, european ºi universal.
Asemenea enumerare este fatalmente
restrictivã, cãci alte multe nume regãsibile
în bibliografia Mozaicului constituitã dea lungul celor peste douã decenii de apariþie neîntreruptã au contribuit determinant
la crearea unui spaþiu al culturii libertãþii
ºi demnitãþii dialogului. Aceastã mãrturie
am depus-o în cartea mea „Mozaicul.
Modernitatea tradiþiei” (Aius, 2019, ed. a
II-a, revãzutã ºi adãugitã).
Mozaicarii, oriunde s-ar afla azi, au
conºtiinþa cã sunt parte, oricât de inefabilã, a marelui curent de gândire ºi simþire
româneascã determinant pentru a fi azi
membri deplini ai comunitãþii europene.
Mozaicul îºi asumã acum trei direcþii
principale de acþiune pentru deplina afirmare a culturii române în concertul european ºi mondial, considerând competiþia
o expresie fireascã a tendinþei mondiale

de „globalizare”, fãrã spaima celor care
cred în „moarte naþiunilor”, copleºiþi de
avântul tehnologiei ºi liberei comunicãri
interumane.
Reconstruirea paradigmei culturii naþionale prin recuperarea marilor personalitãþi al exilului românesc postbelic ca ºi a
celor din „avangardã”, capabile sã redea
încrederea în competitivitatea spiritului
creator naþional, conectarea potenþialului
creator al diasporei române actuale implicatã activ în dinamica spiritualitãþi ºi evoluþiei vieþii materiale de azi, concomitent
cu descoperirea ºi promovarea tinerilor
creativi, apþi sã dezvolte excelenþa în plan
naþional ºi al competiþiei din lumea în care
trãim, definesc programului pe care Mozaicul îl asumã pentru viitor.
Am spus-o nu odatã, fenomenul Mozaicul nu ar fi fost posibil fãrã susþinerea
unora dintre aceia pe care i-am numit, fãrã
reþinere, adevãrata „burghezie” a noii
noastre societãþi, acei oameni cu adevãrat spirit antreprenorial, inteligenþi, harnici
ºi aplicaþi, capabili sã susþinã o veritabilã
economie creatoare de plusvaloare, fãrã
de care nu existã resursele financiare necesare susþinerii potenþialului creativ spiritual ºi dezvoltãrii culturii, ca expresia cea
mai profundã ºi durabilã a identitãþii naþionale ºi a supravieþuirii unei comunitãþi
ca popor.
Peste douã decenii de misionarism cultural românesc asumat, dar ºi perspectiva
optimistã pe care o întrevedem ne dau
speranþa cã aceastã misiune, la care Mozaicul vã invitã, sã-i permitã manifestarea
în continuare ca iniþiativã privatã, cu sprijinul celor care cred în creativitate, în competiþie dar ºi în solidaritate ºi, mai presus
de orice, în libertate.
Fiindcã libertatea se câºtigã în fiecare
zi ºi fiindcã libertatea este cea care dã cu
adevãrat valoarea vieþii!
Tuturor Mozaicarilor, oriunde s-ar afla
ºi de oriunde vor veni: La mulþi ani!

Prietenii care apreciazã revista Mozaicul se pot abona
pentru anul 2020!
Adonamentele se fac:
1) cu mandat poºtal pe adresa Aius Printed S.R.L., str. Paºcani, nr. 9,
Craiova, jud. Dolj, cod poºtal 200151
2) prin virament bancar, pentru Aius Printed S.R.L. Craiova, jud. Dolj,
CUI RO2307037, Nr. Înreg. Reg. Com. J16/2389/1991, cont bancar
RO23RNCB0134041636180001 deschis la BCR Craiova.
3) direct la redacþie.
Preþul abonamentului pentru cititorii din România este:
- pentru 6 luni - 49lei
- pentru un an - 98 lei
Preþul abonamentului pentru cititorii din strãinãtate este:
- pentru 6 luni - 25 euro (30 USD)
- pentru un an - 50 euro (60 USD)
Preþul abonamentului include taxele poºtale.
Pentru detalii legate de adresa de expediere a revistei ºi alte informaþii ne puteþi contacta la tel. 0351 467 471, 0722 214 373 sau e-mail
editura.aius@gmail.com
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m iºcarea ideilor

cinci poeþi craioveni contemporani
n NICOLAE COANDE
Din cînd în cînd în provincie
ne facem analizele
Din cînd în cînd în provincie ne facem analizele obligatorii
Suntem cu toþii foarte morþi e bine iar anul viitor alte
analize
Vor consfinþi cã sîntem cu adevãrat dincolo de orice
bãnuialã
De la morgã ne asigurã cã totul e la fix ºi bîlciul va
continua
Cît timp existã spaima de zero a bãtrînului bancher el
Dupã o sutã de ani nu-ºi mai serbeazã ziua de naºtere
La cot cu poetul care nu ºtie nici acum cînd s-a nãscut ei
Egali în putere poezia naþionalizatã toþi mulþumiþi
Toþi prea convinºi cã scrisul o sã dea colþul precum
Pisica periculoasã care-þi aratã coada ºi o dîrã din ironie
Pe dupã copacul anume proiectat de autorul în mare
formã.
Am început iatã sã mã tem copilãreºte de asta – dar dacã
Generaþia de strigoi rave nãscuþi în eprubeta literarã
Care se mai ocupã cu topuri ºi rata de schimb va fi
ultima
Dar dacã historia nenilor puternici chiar se va sfîrºi?
Pe aici, nouã ne place în Tartar unde ne meritãm banii
ºi micuþa personalitate.

Nemuritoarea mea varã
ªi-acum dacã sînt lipsit de iubire poezia mea este
Mai ascuþitã mai asprã? Un rege ticãlos care
ªi-a exilat cîndva inima ºi-acum o compãtimeºte
Nãscut duminica mi-am descoperit tîrziu chipul
Pentru cã-n restul zilelor nu aveam nevoie de el
Aºa cum nu am nevoie sã mã simt mîhnit
Dupã ce fostul meu trup de la doisprezece ani
Un obiect perisabil strãlucitor nu are încredere
Decît în cei pe care i-a rãnit din neatenþie:
În nemuritoarea mea varã cînd fac apele sã vorbeascã
ªi intru în nisipul celular cu picioare atît de lungi încît
Nimfele uºuratice venite la scãldat mã cred
Un alchimist prostuþ ieºit din propriul lui scrot.
Un Pan scîrbit sã tot prezicã noua mitologie a boilor.

Viaþa mea în chinezã
Existã þigani în ceruri ºi bãnuiala cã poezia este de-acum
O scrisoare a hoþilor cãtre hoþi un cod pentru cei care
vor
Sã tãinuiascã bunilor oameni prezenþa adevãrului în lume.
Sã-i certãm pentru asta ºi pentru tot ce nu se potriveºte
Cu minunata magie care face ca eu sã fiu acum aici
Iar cel care scrie acest poem bastard sã bea paharul
De vin cu tine, cititorule de áãñáöïí. Ai grijã la trezire!
Tot ce nu mi se potriveºte este viaþa mea în chinezã
O picãturã în care mã trezesc prins în fiecare dimineaþã
Cînd cer o cafea timpului. Mîinile sale frumoase sînt tot
Ce mã poate consola ºi totuºi ele mã vor spînzura într-o zi
Ca în acea picturã a unui maestru care þinea cerul în loc
Pe ºevaletul lui. O funie mare coboarã ºi pe ea un þigan
Cu o floare roºie în dinþi.
Cine i-ar putea rezista Ãstuia?

O vrajã mitologicã se lasã
peste lume
Cînd ea citeºte o vrajã mitologicã se lasã
Peste lume
Chiar dacã nu din poezia mea citeºte.
Chiar dacã nu ochii mei îi cautã
Totuºi eu ºtiu cã pentru mine citeºte
ªi încerc sã cred cã aº fi putut cumva,
Eu sã scriu ce vocea ei atît de blînd ºopteºte.
Pe pãmînt noi stãm în casele noastre
Cu mutre îngândurate
Palmele tãietorilor de piatrã viseazã
Cã mîngîie palme
Criminalii trec mlaºtina cu fruntea seninã
Iar cei deciºi deschid larg seifurile blindate

Depoziteazã acolo teancuri de poezii
Pentru zilele negre cînd ea ºi vocea ei vor lipsi.
O vrajã mitologicã în urma ei ne va zdrobi.

Single malþ
Încã nu sînt inoxidabilul care aº fi putut fi în faþa unui
single malþ
În vreme ce mîngîi culorile unei femei ruºinatã cu
antipoezia mea
Cum stau în faþa ferestrei praful dintr-o razã îmi
picteazã surîsul
Respectabil al unui somelier în aºteptarea pozei pentru
eternitate
Nu am nicio fotografie în timp ce privesc spre
posteritate – o pisicuþã
Cu un erou între fãlci – în timp ce mã joc cu vîrstele
mele viitoare
Pe strãzi unde maestrul anonim a pictat dantura muzicalã
A unui mare timid petice dintr-un jurnal de nopþi & alcool
ªi sînt pregãtit sã uit aºa cum femeile pe care le-am
iubit cîndva
M-au ºters din memoria lor – un mãr cu amprentele
noastre
Încã îmbrãþiºate un bijutier pentru cei fãrã degete.
Aº fi vrut mai mulþi oameni în paginile mele
Mai multã gheaþã într-un pahar uitat pe fereastrã.

Efect Coande
Universul este de nota 9 dar a fost o vreme cînd puteai
asculta
Relaxat dialogul lui Dumnezeu cu primul sãu
Konzertmeister –
Wawemusic o tobã-gong miriapod în urechea stîngã ca
atunci
Cînd un centaur face infarct ºi încã aleargã cu Ahile în
spate.
Parva Troia.
Pe atunci eram un om aproape normal iluminat de tandreþe
Încet-încet oraºul ãsta a atins intensitatea unui bec chior
Dupã ce nici eu nu am avut curajul sã opresc crima
Tot ce simt acum este indiferenþa unui arbore cotit care
se îneacã
În baie (adu-mi te rog ºampon ºi ursuleþul de pluº din
copilãrie)
În timp ce afarã armata de CEO stãpîneºte realitatea
zilei avîntul
PIB-ului pe cap de locuitor.
Discut pe stradã despre umanism cu un cîine despre
felul în care
Scriitorii sunt etilotestul societãþii
Un tip aproape socratic – am fost înjurat ºi aºa uitat
pãrãsit prãbuºit
În vise unde mi s-a spus cã trebuie sã-mi omor mama.
Dar tatãl
Am întrebat?
Nu, el a fãcut un Univers de nota 9. Fã tu altul mai bun.
Uite
O cauzã la care nu m-am gîndit.

„Nu ai fãcut epocã”
„Nu ai fãcut epocã” zice Harum-Scarum în toiul nopþii
Un rînjet bãlteºte în camera unde am adormit
Zdrobit de neputinþa de a înþelege ultima propoziþie
Din Testament: Nu este pentru voi.
Noi primim ceva? Dar nu poþi întreba cu buze uscate
Mai ales cînd un cîine pitic îþi urmãreºte miºcãrile
Iar femeia neagrã e acolo pentru control-spermã.
De unde tot vin cîinii ãºtia e curios cã pisicile
Au fost eliminate de parcã n-ar fi o rasã cuceritoare.
Ultimul suflet a fost fãcut din metal rezistent
La iradiaþii ºi la sudura oricãrui prost care crede
Cã-l poate crãpa. Te întrebi de unde atîta artã
În fierãrie dar cîinii ºtiu ei ceva din anii cînd nu
Se-mpãrþiserã pe rase. Prostii ale omului.
Mã spãl pe faþã ºi mã privesc fãrã pic de respect –
Nu am fãcut epocã ºi nu-mi pasã nici anul ãsta.

Ea citeºte cu ochii pe mine
Aº vrea sã citesc ziarul spate în spate cu o femeie
Care deschide surîzãtoare jurnalul taberei adverse
(Sã mã simt protejat de frumuseþea ei oximoronicã –
Încalte mai sînt astfel de pasiuni, sufletul meu?)
Mintea sã pãtrundã încet în spatele textului
O fantomã prin zidurile casei unde încã se vorbeºte
De ea. Banala posteritate a celor care nu contau cîndva
E scrisã cu un deget scos din gurã de copii pe geamul
Autobuzului cu care vin de la ºcoalã. Eroi tipografici.
Inima ei tînãrã sã mã supravegheze discret dar ferm
O mamã puþin îngrijoratã cã bãieþelul ei a plonjat
În lumea unde Harum-Scarum face legea. De unde
ªtie ea de ãla? Profesorii nu te învaþã sã ghiceºti morþii.
Gîndul ei îmi intrã în minte ºi pentru o clipã nu ºtiu
Dacã sã cred cã e al ei sau sîntem supravegheaþi discret
De calculatul nostru urmãritor. Simt cum privirea
Mã protejeazã ºi þese în jurul meu o plasã finã
Prin care ghearele bãtrînei reptile nu pot pãtrunde.
E apus de zeitate cer o cafea sã mi se parã dimineaþã
ªi sã-i privesc ochii care nu m-au slãbit tot timpul cît
Am citit cu prefãcutã atenþie despre flecara lume.
Oare sînt ai ei?

Exchange
În vreme ce negociez la sînge cu Harum-Scarum
Securiºtii se plimbã prin þarã cu nonºalanþa lui Whitman
Prin marile prerii unde bizonul nu-ºi presimte extincþia
Numai cã eu proiectez versuri rezistente la Securitate –
Un ins comun fãcut din rare revelaþii ºi complicate ratãri.
Sã redevin sãrac pentru a crede din nou în poezie nu pot
Pentru cã am fost pur ºi simplu tot timpul sãrac
Nãscut departe de palidele oraºe mituite
Whitman e de mîna întîi dar e prea lacom de putere
Puterea e a cuiva care ne-o dã ºi nouã pentru a rupe
Gîtul celui ce rupe gîtul bizonului. Toþi trebuie sã fie
Liberi sã meargã pe unde vor – puterea vieþii vrea asta.
Pe cerul gurii voastre au vãruit minciuna cu buze mieroase
Precum doica odraslei nãscutã sã fie ºeful Securitãþii.
E ca ºi cum la vreun exchange mai libertin ai schimba
Un episcop înstelat pe un mitropolit inamovibil
ªi þi-ar da ºi rest.

Superlativele
Aici ne-am nãscut: epoca dã cu noi de pãmînt.
ªi noi bucuroºi cã sîntem încã în viaþã.
Noua Ordine Literarã este explicatã de fonfi.
Statul Paralel bîntuie minþile poeþilor de birou.
Cel mai tare om de pe pãmînt ºi cel mai slab
Acum trãiesc – superlativele fac bine la ficat.
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cinci poeþi craioveni contemporani
n MIHAI FIRICÃ

Un pumn de þãrânã
Am împãrþit femeile, cãrþile, anii,
le-am dat pietrele rinichilor mei.
S-au lepãdat de mine,
s-au înãlþat pe vârfurile mocasinilor –
pigmei prin vocaþie, simbriaºi ai versului cafeniu.
Am petrecut pânã în zori sub magnolie,
la masa pe care agro-poetul îºi puse picioarele
spre a fi filosofard ºi filfizon autentic.
În timp ce recita bont, din gurã i se scurse
un pumn de þãrânã.

Pâinea Soarelui
Unde îmi este inima?
Sã te simþi tras prin gaura unui ac
dar nici de asta sã nu îþi pese.
Iatã de ce spun cã unii s-au nãscut singuri.
Zeama de carne amestecatã cu vis ºi ruginã,
coji de memorie,
prea puþin între douã linii ºterse.

Pâinea Soarelui este plãtitã cu arginþi ºi oase.
Ceea ce nu se vede în poezie
sunt aripile rupte ale poeþilor,
aºezate în cruce.
Mi-au dat o bucatã de pâine
înainte de a mã naºte.
În cele din urmã,
dupã ce voi strãbate deºertul gãlãgios,
fãrã sã privesc în urmã
am sã gãsesc lumina înfloritã.

Bascheþii tãi coloraþi
De toamnã nu mã tem,
ci de frunzele nenumãrate care coloreazã aerul,
se prind în pãr,
una dupã alta ca anii din urmã.
Ceva ne-a purtat în aceastã dimineaþã rece,
pe alei rãtãcite doar copacii tac singuri,
pe sub crengile abia strãpunse de câteva raze
port cu mine o imagine în palma cu care
þi-am mângâiat chipul.
Tu eºti atât de diferitã de toate întâmplãrile din jurul meu,
de toate detaliile lumii,
de la început la sfârºit.
Iatã cã a venit toamna ºi nu mã mai tem,
prin frunze palide trec precum umbra miratã prin sticlã –
ºtii, bascheþii tãi coloraþi ne vor face sã râdem de iarnã.
Dedesuptul tabloului împroºcat cu cernealã
a uitat Van Gogh sã semneze,
sã treacã împreunã cu noi
dintr-o toamnã în altã toamnã.

O singurã aripã
Durerea înfloreºte când ating pãmântul.
Bãrbatul singur
privind prin fereastra deschisã ºi aripile fragile
cãutând aerul.
Deodatã îºi aminteºte
cã aºteptarea e o moarã care macinã la nesfârºit,
sfãrâmã ore ºi zile, fãrâmiþeazã ani dupã ani,
dar tu nu ai mai venit ºi ceva rãmâne nespus.
Bãrbaþii nu iartã niciodatã femeile care iubesc noaptea.
Le pregãtesc ziduri reci,
le aºeazã la temelia catedralelor de carne
– m-am mirat cã Ana a mea nu se cere ziditã.
Am minþit pentru a nu ucide,
nu te iubesc, am jurat strâmb,
am ºters pe cineva din memoria mea
cu o singurã atingere de sabie.
Îmi proiectez pe zidul de pâine din faþa mea
amintirile sparte, cioburi mãrunte, resturi
– o mare albã fãrã valuri
în care cobor gol,
fãrã nume.

Joc în doi
Întreabã-mã despre îngerul rãtãcit.
Îþi voi rãspunde cu rãsuflarea mea
în palma-þi strãlucitoare.
Ascuns în ochii tãi
privesc uimit cerul colorat în verde
– nu-i aºa cã zâmbetul tãu poate preschimba
toate durerile mele într-un covor zburãtor invizibil,
cu care sã mã pot întoarce din mine la tine,
ºi tot aºa,
un du-te vino la nesfârºit?

Daria Cristiana Dincã – Zbor spre viitor
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m iºcarea ideilor

cinci poeþi craioveni contemporani
n IONEL CIUPUREANU

@
nu mã pãrãsi am nevoie de amãnunte
uit ce-am vorbit n-am sandale ºi râd
leziunile se revarsã nu-i nimic
sucurile gastrice mã ignorã
m-am ascuns sub un bec
e întuneric ºi ninge pânã mã nimereºte
umbre de porci mã atacã
ºi mã pãzesc

@

@

m-am nãscut din nimic ºi nu fac nimic
nu te uita aºa la mine ºi nu mai fii disperatã

pereþii vor înnegri aerul din obiºnuinþã
geamul se-ascunde în spatele foºnetelor

@

podeaua nu vrea sã se rupã
scaunul mai rezistã

un pic descompuse
te-ai fîrâmiþat refugiazã-te în mine

conform visului
du-te la ea cã nu te cunoaºte

vom sta nici despãrþiþi nici împreunã
sunt penibil dar mai existã ceva

te vãd ºi-mi vine sã râd
de-acum vom culege ce vom nimeri

ºi s-a mai întâmplat ceva
eram în pat dar patul nici nu era

eu nu sunt nimic
doar îmi imaginez cã mai sunt.

te întorci ºi-ai vrea sã pleci
ºi nu te mai întorci.

a început sã þipe dupã aia s-a gândit
nu te uita cã nu-i mare lucru

@

@

vecina îºi plimbã cîinele la ora ºapte
patul de la intrare s-a descompus

nici tu nu putrezeºti nici eu nu exist
niciun sens nu ne urmãreºte

@

mai fluierã ºi vecina poc poc
sub pasta de somnifere

îmi închipui o plictisealã
unde vã duceþi gândacii mei

ne-am aºezat dupã
cum ne smintirãm

frumuseþea ei mã întristeazã
o bãuturã ieftinã ºi ploaia

sã dansãm ºi sã ne vindecãm.

carnea roade sub carne
cuvintele se freacã de cuvinte

sunete sub dâre sclipitoare
cuvintele astea mã sperie.

rãmãºiþele supravieþuiesc
la-ntâmplare.

@

@

resturile se murdãresc de la extaz
linia de marcaj tremurã ºi suferã

eºti bolnav
ce cauþi în þara asta

te iubesc aceasta-i leziunea
nici de copii nu mi-e greaþã

te-am vãzut nu te mai preface
încearcã ºi tu altceva

gesturile tale îmi ºoptirã sã obosesc
m-aº pregãti sã am o dorinþã.

cântau ca sã nu murim
mã îngâni când te nãrui.

aveai o uºã ºi era întredeschisã
poate cad în pãcat dacã vrei spune-mi tu.

@
sunt mort ºi nu ºtiu nimic
noaptea e orbitoare plescãie ºi mã recompune
cineva se hrãneºte cu dezordinea mea
ceva inutil are nevoie de mine
picurã ce bãltise obloanele sunt trase
case vechi ºi tãcute
acelaºi vânt aceleaºi spitale
dupã ploaie în vreme de ciumã.

capacul sub care zac este murdar
mã gândesc la mãtreaþã.
@
hai cã se umple chiuveta sã mai facem ºi economie
pãi din cauza melancoliei n-am palton
m-am gândit
mai ales în vis
îmi admiri creierul mic
dupã aia îmi aduci un rahat
în vis mai ales
bolile mi le descoperi singurã
@
e mai grasã ºi mai scundã
m-am dus cu ea acasã
nevastã-mea a venit pe la trei
nu vreau sã-þi mai spun nimic
se pun unele peste altele ºi asta-i durerea
ºi cu ce ne rãmase mâncarãm ceva
Daria-Iulia ªtefãnescu-Vâlvoi – Autumnalã
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m iºcarea ideilor

cinci poeþi craioveni contemporani
n AURELIAN ZISU

cãlãtoria fiului meu Carol-Cãtãlin
în lume ºi dincolo de ea
Odã mãrii
Dinspre mare n-a venit niciodatã
vreun þãrm,
doar pãsãri de apã, întredeschise.
Vapoarele plângeau în inima lui,
dar inima lui nu pleca,
Era în mine pe un þãrm
adãpostit într-o scoicã,
un þãrm bolnav.
– Câþi fii þi-au murit? – mã-ntrebã
marea.
– Unul. Mi-a murit unul.
– Unul?
– Unul. Nu am decât doi.
Al doilea merge la Ut-na-piºtin sã
gãseascã lipsa de soartã. Drumul
lui curge spre Utnapiºtin.
Un fir de iarbã zvârcoli marea.
Firul de iarbã, ah, Whitman, ah,
pasãre fãrã nisip!– În cele din urmã ce faci? – îmi
zise marea.
– Nemurire, îi zic. Nemurire.

Destin

De unde scaune, mobile, scame?...
De unde mânia cratiþei noastre?
Þi-aº fi cules de sub poale albastre
Linguri, cuþite sã ne destrame
Carnea de vipere pe un platou de argint.
În patul uscat, adormind,
Din teiul plantat în tavan
Sã curgã mirosuri d’antan.
Dar dupã frumoasele fraze
Reparãm singuri reþeaua de gaze.

Noaptea lui Ghilgameº
În noaptea aceea, Ghilgameº adormi într-un
arbore. Cum dormea el,
cetatea Uruk
spãrgea pahare în cer, argila curgea
peste fântânile gata deschise
din care beau cãprioarele lunã.
Ghilgameº dormea.
Trecu o femeie peste fântâni, nu avea
aripi, dar ea zbura
fãrã sã lase
urme în zbor
O pasãre adãpostitã între aripi
Aºa era femeia de peste fântâni.

Mã ºterg upaniºad sadea
Chiar pe sutana din cafea
Mã strigã Striga, flutur brun
Uscat de trandafiri în pumn
Nu poþi sã-nchizi iertarea, spune
Pratyuºa taie din cãrbune
Piciorul nostru, Borr, Bestla
Kothar-Khasis, Damodara.
Sã nu-mi laºi dragostea pe drum
Desculþã fatã, pieri acum!-

Carul de luptã (Cântecul lui Arjuna)

Dimineaþa se uita în ºosetele mele sau în
ciorapi,
în pantofi, cizme,
chestiuni zilnice de întrevedere cu Dumnezeu.
Nu puteam sã intru desculþ
în camera Raiului de lângã tine.
Se-nþelege, locuiai în Infern ºi eu, din
nebãgare de seamã sau din
nimic,
Nu observasem cã
Dimineaþa se uita în ºosetele mele
prin gaura-cheii din
camera ta !-

Vedenie
Se vede umbrã la rãsãrit. Umblã pe o
colinã de valuri, apoi încarcã
un vapor galben cu iepuri.
– Fugi! – rosteºte bãtrânul cu umbra în
gurã, fugi pânã-n cetatea Nippur,
sfânta cetate a lui Enlil.
Bãtrânul moare.
Mã dor picioarele, mã dor genunchii,
tãlpile, nasul, chiar degetele acestor
arbori mã dor,
Mã doare frigul, azi n-am dormit
niciodatã, uneori strig:
Ce strig?
O furnicã se urcã la rãsãrit
într-o barcã
ªi pleacã
încolo
ca Lugulbanda.

Dragoste
S-a spart reþeaua de ape calde,
Aprinde-mi inima cu buzele tale,
Cu mãtura ta de douã parale,
Cu pãrul tãu care mã arde.

6

Coborî.
Paºii ei despleteau o pãdure în dungã,
Aºezau totuºi pãdurea într-un foºnet suav.
De-atunci se spune cã eu, Enkidu
Am rãmas numai bolnav.

Chin
Am învãþat prea mult sã sufãr, încât am uitat sã mai mor
Þine-mi tu ceaþa în braþe, n-o vinde
Ascunde-o la tine-n picior!
Omul e deprins cu întunericul, zic
Nu mai ascult decât somnul
pãsãrii-n zbor.
Apoi nimic!-

Mitologie
Kothar – Khasis, Damodara,
Pisica mea, domestica,
Hoi lerui ler, Lei-shi, Leizu
Mã calcã funia de tu,
Vicleanã funie, Lelwani,
Levana stã ºi-ºi bea toþi anii,
Lykos antropos, Genghis-han,
În Caucaz cu un motan,
Samduridava durida,
Elisãbet, Lisabeta.
Fatima tace, fatum zvelt
Eu te iubeam precum un celt
ªi te þineam la subþioarã
Cu scutul tãu de cãprioarã
Dã-þi pielea jos, dar n-aveai piei
Fatima tace, aveai ei
Ei, Popol Vuh, Wurunshemu,
Mã calcã funia de tu
ªi de sãrutul tãu curgând
Ahura-Mazda, Yii plãpând
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Suntem doar paºii roþilor. Uitarea
întredeschide arborii, fosile pe vânãtaia
lunii cad sfãrmate
ºi subþiate parcã ºi adânci
aceste zdrenþe ale mele, pãsãri
ºi mãruntaie de statui prin care
tot mai frumos un glonte varsã molii
împãturind lumina ca pe-o larvã
de-ntunecime în chitina ei.
Cotloane ale facerii, ascult
În marginile frunþii orice boare
Care nepieritoare se nãscu sã piarã
Cum întrupatul lepãdându-ºi trupul
Îºi înveleºte sângele cu-o altã
Mai nevãzutã întruparea-a sa
Desãvârºind rãsuflãtori, orgolii
de lipitori, o, carnivore temniþi
În ipostaza unui zeu târât
la înecare
prin canalul serii!Cel risipit în mine strânge poarta
unor cetãþi cu turnul risipit,
ramificat în ºapte ierni deodatã
ºi-n zgârciurile gropilor împins
pânã din ierburi sfredelind va pune
acelaºi soare de rezervã-n nori.
Cutii de larve, roºu îmbuibat
în pântecul unei zoriri uºoare
Mâinile apei ºtiu cã vor preface
Strãinul fruct, desprins, în depãrtare.
De-ar fi sã-mi bucur tãlpile cu-o râmã
de-nþelepciune,
Cine mi-ar culege
în viperele miezurilor vântul?
ªi mãruntaie de statui prin care
tot mai frumos un glonte varsã molii
împãturind lumina ca pe-o larvã
de-ntunecime în chitina ei...
Cel risipit în mine strânge bruma
unor cetãþi cu turnul risipit.

m iºcarea ideilor

cinci poeþi craioveni contemporani
n SILVIU GONGONEA

nimic la superlativ
Nimic la superlativ
de ce poezia este a doua inimã a omului
ºi nu îi mai auzim bãtãile
Doar privirea blândei morþi
cu limbi aspre
ce se domesticesc
Doar zilele
lungi precum benzile lipicioase
pe care sunt prinse muºtele
în otrãvuri lente
cu miºcãri mãrunte
ºi de ce se îmbolnãveºte ºi ea ca un deget prins în
menghinã
uitând sã supureze

Cu ochii larg deschiºi
Unde se aude o ciºmea
printre clãdiri comuniste
cu icoane pictate
pierdutã ºi ea cineºtiecum
cântecul de leagãn al unui fir de apã
pe care l-aº fi putut fredona chiar eu
în marea singurãtate unde
De-atâte ori aud natura
din jucãria ceciliei
o adevãratã grãdinã zoologicã
într-o cutie de plastic
cu butoane ºi clape în chip de animale
sãlbatice.

Ape adânci
Prin craiova nu sunt ape adânci
poþi avea doar viziunea unui viitor îndepãrtat
când pãmântul e pierdut în legendã
ºi lumea pe care o ºtiai a rãmas undeva dedesubt
Aºa trãim nostalgia apelor dar îþi spui cã nu mai poþi
trãi cã viaþa
e un ocean înspãimântãtorde frumos
stai în mijlocul lui îi aparþii
Într-o secundã de liniºte îi intuieºti adâncimea
dar într-o orã sau noapte ce faci
Îþi þii respiraþia ºi te bucuri când
motoraºul frigideruluia pornit deodatã
Auzi zgomotul valurilor ce mânã bãtãile sângelui
se întâmplã nu te poþi opunenu ºtii de ce
trece.

Acum frumuseþea
Acum frumuseþea se învârte în jurul tãu
tu îi eºti centrul
aºa cum te îmbraci cu puloverele lui mami
ºtergând podeaua cu ele sau levitând
Fugi scooby fugi shaggy strigi
crezându-te daphne în rochiile ei sexy

care e preþul corect
pe pielea-mi cârpitã
Nu gustaserãm din vinul de varã
dosit prin cãmãri mucegãite
cu aromele lui dogoritoare
înfundat cu dopuri de plutã
în sticle de ciob verde.

Nimic la superlativ
Sunt atât de obosit acum
încât nu ar merita sã o spun
Nici pe alee
sub bolþi de tei
nu se întâmplã nimic
darãmite în vieþile noastre
Vine de fiecare datã seara
dimineaþa ca o pensulã de bãrbierit ºi uneori ziua
ploile spalã asfaltul
îl curãþã cum a fost la-nceput
Numai atunci familii de melci
se lasã strivite de tãlpile neatente
de pneurile maºinilor istovite
Singurul mãcel
groaznica ºi teribila priveliºte
a dupã-amiezilor cu ploi de varã
cochilii sparte mocirli de carne.

Nimic la superlativ
Mã uit la cele mai proaste filme de acþiune
cu eroi desprinºi
din cruzimea ºi bunãtatea profunde
Citesc romane realiste care în mod obiºnuit
mã plictisesc de moarte
unde personaje ca noi
sfârºesc dramatic sau
ispãºesc pedepse fireºti
pentru sentimentele lor
Pe strãduþa noastrã
apocalipsa vine lent ºi silenþios
Mai întâi este setea ºi apoi
un cântec larg este
Acolo am trãit ºi am murit.

Nimic la superlativ
Mi-a zis Elena: ai fost orb
ai crezut cã poþi trãi suprarealist
cã ai pus în miºcare
rotiþele ascuþite
ale întâmplãrilor tainice
De unde sã gãsesc puterea
sã o privesc în ochi de unde
sã pot da un rãspuns
Miºcãrile mele

corespund ceasului cu atomi
nu am crezut nimic
ci doar am mers dar mã întreb
dacã nu cumva
m-am gândit la destinaþie
ºi am uitat sã vãd
I-am zis Elenei
sã separe literatura de viaþã
i-am zis Elenei sã separe
viaþa de poezie
ºi în definitiv eu nu am putut.

Tihna noastrã
Ea cu anne carson & cu
mesajele ei feministe pe care
nu le pricep & nu ºtiu
ce cautã în intimitatea noastrã
Eu cu gellu naum & voronca & ceilalþi & întâmplãrile lor
incredibile ce m-au fãcut martor
la atâtea Încã de la început
se petrecuserã
dar abia târziu am înþeles
Tihna noastrã micã & strãlucitoare
în ponositul târg de provincie
piaþeta vãzutã printr-un inel de logodnã
fetiþa cu bucle Apoi inelul
de aur prin care am privit
frumuseþea spontanã & lacrimile ei
ca un vers feminin
când îºi pune capul pe umãrul meu.

Nu-i nimic
Mititelul de mine habotnicul ºi hobbitul
eu cu singurelul ce nu face
nici cât o para chioarã
Nu mai ºtiu de câte ori n-am greºit drumul
în cãutarea limbii perfecte
Nu-i nimic dai restart o micã formalitate
o micã formatare o bãiþã a altui botez
ºi uite aºa
poþi sã o iei de la capãt.

Numai tu ai puterea de a crede
Lasã-mã sã dorm puþin
nu te voi dezamãgi
Vom þine de urât lumii
vom îngropa groaza
Îþi vei mai aminti de mine te întreb
ca pe un copil de trei ani
În definitiv toþi ne temem.

M-am trezit
M-am trezit dintr-un somn bolnãvicios
într-un aer de toamnã târzie
aproape calcifiatã
în iunie
Nu gustaserãm din vinul de varã
distilat din te miri ce
brãþãri ierburi firave ºerpi viu coloraþi
ªi creierul refuza sã intre în circuit
cum o pisicã se încãpãþâneazã sã nu fie vârâtã în cuºcã
Am fi putut rãmâne tineri
dar ce înþeleg eu
cu mintea unui bãieþel bãtrân
Nici ºtiu pentru ce aº ucide acum

Daria Maria Caia
– Armonizarea
trecutului cu
actualitatea
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Figuraþie

b eletristicã

nu e nevoie sã-mi ºtii numele
oricum mâine plec
amãgirea uneºte oamenii rãbdãtori
cu mâinile odihnite sub lumina solarã
angoasã curatã
ca botul de sticlã al unei statuete
nisipuri deºirate prin teatrele de varã
senzaþii încrustate în primul strat de piele vindecatã
comasare
zone de interes refulate pe dinãuntru
tipare pe care nu le stingi
zile de naºtere neatinse
mi-e milã de mâncarea aruncatã
ºi asta e tot ce vãd înainte de plecare
parcã auzi bucãþi de gheaþã rãzuindu-se pe linia
orizontului
în femeile neatinse
eu sunt mâncarea aruncatã
încã proaspãtã încã nefolositoare
singura tânguire albã cu mine
casa voastrã se închide

Pãstrarea distanþelor
unele avioane îi transportã pe cei decedaþi
cãtre casã
sunt un mort care simte cã e trimis
spre þara greºitã

n DENISA ARCIP

Premiul Mozaicul la Concursul
„Nicolae Labiº” – ediþia LI-a – 2019

poeme
se poate strecura pe o asemenea distanþã
atingerea mea veºnic necicatrizatã
pipãie curios lemnul rece
bate în sticlã ciocãneºte respectuos halucinant
pânã sparge
în spatele cioburilor ruine uscate de pãduri
devin rãspunsurile adaptate
celor ajunºi ºi iertaþi din greºealã

Am ascuns o armã
nu existã niciun loc în care mi-aº dori sã fiu acum
nu merit sã fiu
nici în patul ãsta
cum sã rãsplãtesc plãcerea
de a ascunde o armã
sã apari tu
cu un miel în braþe
care învaþã sã meargã ºi-ºi rupe picioarele
în jurul patului meu
împreunã aºteptãm sã se ridice
de la distanþã centrul speranþei noastre
se aºazã în os

înãlþimile albastre curãþã corpul aeronavei
un sânge transparent se propagã cu tristeþe
stoluri de pãsãri
recunosc din depãrtare
mult sãrbãtorita damnare

aºteptãm singura miºcare umanã
întregul pierde lupta ºi eu urlu
trag la piept mielul mort
aºa se pedepseºte plãcerea de a ascunde o armã

nu am spus nimãnui cã mã las de poezie
fiindcã am ascultat-o pe una
de o mie de ori mai bunã
iar cum viaþa
loveºte cu un miliard de pumni
el mi-a dat mesaj cerându-mi sã pãstrãm distanþa
o pãstrãm

mamã
sunt doar o grãmadã de coji
desprinse de pe rãnile celor dragi
fã-mi loc în patul tãu
nu existã niciun loc în care mi-aº dori sã fiu acum
nicio simetrie pentru palmele mele
sub grãmada de coji pe care o numeºti simplu copilul
am ascuns o armã

ploile interioare de la atâta hãituire
devin acide
totul din jurul meu îmi cere sã pãstrez distanþa
tu ºi poezia la care am þinut sufletul arzând
o pãstrez
n-o putem pãstra împreunã
existã un singur om
în întregul univers, însãrcinat cu pãstrarea
distanþelor
ºi acela sunt eu
îmi cunosc limitele
nu voi accede la intimitatea voastrã
dacã iubirea ºi poezia mea
se vor întâlni vreodatã pe acelaºi fir roºu de aþã
de la încheietura unui bebeluº
deochiul din somn încleºtându-le mâinile
de nerecunoscut întreb:
faþã de care dintre voi ar trebui
sã pãstrez distanþa prima oarã?

despre generaþii
îþi place oraºul ãsta
fiindcã îl vei pãrãsi într-o sãptãmânã
ochiul tãu se încarcã
plãcerea forþatã de a privi marea de la geamul blocului
se împacã
uºile au aceeaºi culoare
dar n-au fost zidite în acelaºi timp
ipocrizia generaþiilor zvâcneºte scurt
nevoia de a construi ferestre în uºi
de a lipi ferestre oarbe atrofiate pe uºi
în câteva sute de ani vor exista ferestre în podea
lumea îºi va închipui cã microuniversul nostru betonat
e un cub organic înãlþat în cer
construim ferestre pe fiecare faþã a cubului
lipsa gravitaþiei ne paºte doar în interior
alunecãm prin ele
impactul cãderii îi face pe cei
rãmaºi sus sã supraaprecieze fericirea
percepþia nu e clarã umbra ochiului nu
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Proba de maturitate:
învaþã la vârsta potrivitã sã-þi
confecþionezi propria cârjã
Oamenii se îndepãrteazã
de confortul ereditãþii
anii de cãsnicie devin negativi
zilnic se strecoarã prin gãurile sacoºelor
de cumpãrãturi.
Cei care meritã o viaþã frumoasã
o meritã întocmai fiindcã
îºi urmãresc din umbrã copiii, bieþii fluturi sociali
ºi totuºi construiesc pentru ei
afaceri de familie.
bunicii viitorului
se închid astãzi într-un mic atelier de tâmplãrie
o perioadã chibzuitã, în jur de
douã sãptãmâni asemãnãtoare unui botez simbolic
pe care þi-l faci singur
în agonia amintirilor vinovate,
cu iz sexual de singurãtate,
Ciopleºti o pâine din lemn,
ºi doar privirea cãtre ea
te saturã.
Fata asta pe care am iubit-o
purta o hainã de blanã artificialã
care îi înconjura umerii delicat de la spate.
n-avea nimic pe dedesubt, nicio
cãptuºealã a þesutului epitelial
ºi era absolventã a trei facultãþi
ºi masterandã în filosofie
ºi avea o relaþie cu un bãrbat cu 15 ani mai mare
Îºi preumbla picioarele lungi ca ºi cum
n-are impulsul sã ºi le retragã
în fiecare noapte, de sub corpul disfuncþional
al partenerului.
tragedia te încolþeºte imprevizibilã când eºti la mare
þãrmul e pustiu ºi arareori presãrat cu tufe uscate
Pe plaja searbãdã se aud ºi gemete ºi plânsete
deopotrivã.
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bãtrânii trec ºi se minuneazã de semnele ploii din aer
urmele lemnulului ros reliefeazã
fulgere albe în nisip.

Vedere de la rãsãrit
greºeala mea e cã n-am putut trece
peste instinctul de autoconservare
nici sã tai, nici sã-mi frâng mâinile
n-am putut
în vizitã la mãnãstiri strãine
satisfacþia de a cumpãra destule lumânãri
cât sã nu trebuiascã sã-mi comprim dorinþele
sunt singurã ºi le strig pe nume
lumânarea cea ruptã e pentru mine
lumânarea cea ruptã e pentru mine
pe marginea suportului cu nisip pentru lumânãri
al unei mãnãstiri din munþi
o lamã prãfuitã
suntem împreunã acum
privim ºansa
mã cuprind de mânã pe interior
valuri de sânge sub încheieturile mele
ºi sute de kilometri depãrtare
simþi pe obraz adierea
cu care se stinge
lumânarea cea ruptã pentru mine

Vis
muºcãturi în slow motion
n-am mai avut de mult timp un vis sexual
vorbeam în ºoaptã sã nu vinã bunica sã ne viziteze
sã trebuiascã sã împãrþim mâncarea
prima bucãþicã
venea cu un fel de har
imunitatea
glob de sticlã aruncat dintr-un pumn de copil în altul
simþim atâtea despre o lume necunoscutã
s-a încheiat pânã mamele noastre
sã fie gravide cu fraþii mai mari
nu ºtii ce e cântec de luptã cântec de pregãtire în luptã
cântec de pregãtire în luptã
e mai greu e frate cu fratele meu
fãrã sã fie frate cu mine
eu am luat forma apei învãþãturi nesemnificative
o lopãþicã de nisip aºezatã în tren
în desenele animate oamenii aduc luna mai aproape de
case
micul fluture nocturn îºi înfige capul în suprafaþa hârtiei
ca un titirez înnebunit dupã moarte
nu vrei sã fii liniºtitoare am întrebat
dacã plânsul pãrinþilor pleacã odatã cu ei
nu vrei sã fii ursita
care nu abandoneazã
adolescentã beatã rezematã de zid
în trup isteric vârsta la care urletul cultivat în tine
trece ºi prin alte corpuri
ai ursit întregul oraº ai mângâiat toate pãtuþurile
învãþãm a bate în palme cioburile solidare
rãni micuþe pe limbã uºor de cernut
mai departe prin tine
n-am mai avut un vis sexual atât de lung
unul în care am aºteptat singurã
marginea de pat sã se încãlzeascã de la sine
sã se pãteze de la sine

o monografie cu caracter jubiliar
Ada Stuparu, Anca Sîrghie în
lumina slovei. Eseu monografic

A

nul 2019 este unul aniversar pentru scriitoarea sibianã Anca Sîrghie. A împlinit 75 de ani, din care
peste 50 i-a dedicat activitãþii didactice, studiului, cercetãrii ºi
scrisului. Cu aceastã ocazie, s-a
bucurat ºi de apariþia unei prezentãri monografice alcãtuite de
profesoara Ada Stuparu, care
dedicã un amplu volum (460 p.)
acestei personalitãþi recunoscute în viaþa culturalã din þarã ºi de
peste hotare.
Respectând canonul cercetãrii monografice, autoarea realizeazã în primul capitol, O viaþã
în date ºi imagini, un tablou cronologic detaliat al evoluþiei ºi
realizãrilor în plan profesional.
Aflãm cã, nãscutã la 19 februarie 1944 în Braºov, stabilitã de
timpuriu cu familia în Sibiu, Anca
Sîrghie va studia la Liceul
,,Gheorghe Lazãr” din localitate ºi
îºi va desãvârºi educaþia la Facultatea de Filologie a Universitãþii
„Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca.
Sub titlul Evoluþia unei personalitãþi se oferã importante
informaþii asupra familiei, a anilor de studiu ºi de formare profesionalã, care au condus la o fructuoasã activitate în întreaga sa
carierã. De la început se stabileºte rolul decisiv pe care l-a avut
întâlnirea cu Constantin Noica,
filozoful aflat la acea vreme retras la Pãltiniº, al cãrui model a
devenit un reper în întreaga activitate a profesoarei din Sibiu.
Profesând în învãþãmântul liceal ºi universitar, Anca Sîrghie
a împletit în mod fericit activitatea didacticã cu cea de cercetãtor ºi scriitor. Cel mai amplu
capitol al lucrãrii, intitulat Cercetare ºi creaþie, propune o
structurare a unei activitãþi bogate ºi diverse, care se concretizeazã în 27 de volume care
poartã semnãtura scriitoarei, 20
de volume îngrijite pentru editare, majoritatea cu note ºi prefeþe substanþiale. Dupã cum indicã bibliografia, acestora li se
adaugã 537 de studii ºi cercetãri publicate, 129 de conferinþe ºi comunicãri ºtiinþifice, 23
de reviste redactate ºi 67 de lansãri de carte, aºa cum au putut fi
identificate de autoarea monografiei. Teza de doctorat publicatã sub titlul Radu Stanca ºi
obsesia Thaliei. Ipostazele
omului de teatru (1996), primul
studiu monografic de acest fel,
este urmatã de alte studii consistente de istorie ºi criticã literarã care se centreazã pe subiecte ce devin nucleele principale de investigare. Astfel, Anca
Sîrghie deschide noi direcþii
pentru cunoaºterea ºi interpretarea operei lui Radu Stanca ºi
Lucian Blaga, stabileºte rolul în
epocã al preotului jurnalist memorandist Nicolae Cristea, contribuie cu cercetãri fundamentale la volumele care pun în relief viaþa ºi activitatea reprezentanþilor de frunte ai gândirii filozofice româneºti, Emil Cioran
ºi Constantin Noica. Capitolele
dedicate acestor lucrãri sunt
consistente ºi nuanþate, punând
în context viaþa socialã ºi cultu-

ralã a epocii, în care scriitorii se
aflau într-o poziþie incongruentã
cu cadrul politic.
Concentratã pe o diversificare a unghiurilor de receptare a
operei lui Radu Stanca, Anca Sîrghie valorificã texte inedite, poezii, cronici, reportaje, articole sau
interviuri în alte douã apariþii editoriale care devin argumente pentru conturarea unei personalitãþi
artistice complexe. Aceeaºi stãruitoare cercetare se regãseºte ºi
în volumele de studii despre memorandistul Nicolae Cristea
(2018), într-o prezentare a epocii
luptei românilor transilvãneni
pentru cauza naþionalã, a jurnalului acestuia, precum ºi a articolelor inedite, publicate în presa
timpului. Ada Stuparu observã
valoarea acestor cercetãri, arãtând cã ,,Studiile publicate de
Anca Sîrghie nu sunt numai documente de istorie, ci ºi modele
pentru ceea ce a însemnat dedicarea românilor în totalitate unei
cauze patriotice, fiind, în acelaºi
timp, o mãrturie a stadiului limbii
române la sfârºitul secolului al
XIX-lea.”
Preocuparea Ancãi Sîrghie
pentru opera lui Lucian Blaga s a
concretizat în numeroase studii
publicate, în conferinþe ºi comunicãri la diverse manifestãri ºtiinþifice în þarã ºi peste hotare. Studiul monografic se opreºte asupra unui volum cu totul original
prin concepþie, probând, în acelaºi rimp, veleitãþile beletristice ale
universitarei din Sibiu. Lucian
Blaga ºi ultima lui muzã, publicat la Editura „Techno Media din
Sibiu în anul 2015 este rezultatul
apropierii de Elena Daniello, cea
care a inspirat frumoase poezii de
dragoste poetului însingurat ºi
ameninþat în acea vreme cu arestarea. Structura originalã, sub
forma interviului care nu ignorã
modalitãþile literaritãþii, surprinde
mai ales în partea a treia a operei,
în care autoarea imagineazã un
dialog cu însuºi poetul de la Lancrãm, având ca suport fragmente
reprezentative din romanul autobiografic Luntrea lui Caron.
Aceeaºi dotare pentru reportajul
literar se probeazã în volumul
America visului românesc, publicat în anul 2017 la Editura
D*A*S* din Sibiu, care investigheazã fenomenul migraþiei românilor transilvãneni ºi nu numai în
þara tuturor posibilitãþilor. Puternic marcat de o experienþã trãitã
care o conduce pe Anca Sîrghie
la concluzia cã se pot face multe
pentru românii trãitori pe alte meleaguri, volumul consacrã ideea
cã Atlanticul nu mai este un hotar
de netrecut pentru românii care îºi
îmbogãþesc viaþa spiritualã.
Ada Stuparu acordã o atenþie
specialã acelor apariþii editoriale care sunt reflectarea preocupãrilor profesoarei din Sibiu
pentru instruirea elevilor ºi studenþilor. Aici se înscriu numeroase volume, precum Întâlnire pe cale undelor. Interviuri
radiofonice despre scriitorii
români, vol. I, II, (2008; 2011),
rod al colaborãrii cu profesorul
Alexandru Braºovean, a cãrui
originalitate autoarea monografiei o observã. Capitolul Studii
ºi cercetãri de uz didactic prezintã cele 20 de volume rezultate

în urma experienþei didactice a
doamnei Anca Sîrghie care ºi-a
centrat cercetarea pe aspecte
fundamentale, necesare studenþilor la specialitatea Biblioteconomie ºi Arhivisticã: istoria scrisului ºi a cãrþii, istoria literaturii, metodologia didacticã ºi ºtiinþa biblioteconomiei. Ada Stuparu

remarcã abordarea sistematicã,
bine organizatã a temelor care vizeazã probleme de culturã naþionalã ºi universalã, informaþii care
servesc pregãtirii viitorilor bibliotecari, capabili sã rãspundã
tendinþelor ºi exigenþelor actuale.
Adevãrate lecþii de istorie literarã sunt ºi volumele ce împli-

nesc un act recuperator de mare
valoare prin redimensionarea receptãrii filozofilor Constantin
Noica ºi Emil Cioran.
Ampla prefaþã Aurel Cioran
sau pragurile unui destin românesc pe care Anca Sîrghie o atribuie volumului Aurel Cioran,
Fratele fiului risipitor (Editura
Eikon, 2012), editat împreunã cu
Marin Diaconu, este o frescã a
epocii ºi a istoriei fraþilor Cioran,
plecaþi din Mãrginimea Sibiului,
unul ajuns în topul filozofiei europene, iar celãlalt, rãmas pe meleagurile natale, suportând ani de
detenþie, dar neîncetând nicio clipã sã pledeze pentru cauza gânditorului de la Paris.
Capitolele pe care Ada Stuparu le consacrã prezenþei în publicaþii ºi în conferinþe la care Anca
Sîrghie participã neobosit, fie în
þarã, fie în Statele Unite, Canada,
Franþa, Germania, Finlanda, Turcia sau Spania, invitatã la universitãþi, congrese sau evenimente
de marcã ale colectivitãþilor de
români, completeazã profilul de
cercetãtor prin care Anca Sîrghie
s-a fãcut cunoscutã. Redactarea
revistei Lumina slovei scrise a
constituit, de asemenea, o modalitate de afirmare a potenþialului
instructiv ºi creator al ºcolii sibiene de biblioteconomie, conduse de Anca Sîrghie, aflatã ea
însãºi în lumina slovei pe care o
slujeºte în continuare cu devotament ºi pasiune.
Toate acestea sunt reflectate în
acest studiu monografic, alcãtuit
de Ada Stuparu cu seriozitatea ºi
acribia unei cercetãri ºtiinþifice.

ocheanul întors
Noul numãr al
revistei SpectActor
ºi Centenarul
Ion D. Sîrbu

C

el mai recent numãr al
revistei SpectActor,
2(39)/ mai-august 2019,
se deschide cu textul lui Nicolae
Coande – „Lizi, nu putem ieºi din
literaturã!”, în care evocã vizita
fãcutã de curând la soþia lui I. D.
Sîrbu, însoþit fiind de Mihai ªora
ºi Luiza ªora. „Coºmarul unui om
care s-a trezit înaintea noastrã din
Coºmar, care ºi-a luat revanºa în
scris, în spirit, în Isarlîcul absolute terestru al zilelor sale celeste…”, este concluzia edificatoare a poetului craiovean. Secþiunea dedicatã lui Ion D. Sîrbu
continuã cu semnatari ca Toma
Velici (Vocea lui Ion D. Sîrbu),
Nicolae Coande (Nomenclatorul
meseriilor dificile în romanul
„Adio, Europa!”), Paul Goma
(„Dialoguri” cu Ion D. Sîrbu),
un fragment ce face parte din
„Povestea bietei mele vieþi” ºi
este intitulat „Caietul VII” ºi o
scurtã cronicã la spectacolul
Adio, Europa! (regia ºi adaptarea scenicã de Bogdan-Cristian

Drãgan). Urmeazã un dosar dedicat celei de-a treia ediþii a festivalului Theater Networking Talents (TNT) ce cuprinde interviul
cu Bobi Pricop, cronica Mãdãlinei Nica despre abundenþa liniºtitã ºi fecundã a spectacolului
câºtigãtor (Weirdos, regizat de
Natasza Soltanowicz), cronica extinsã ºi convingãtoare a lui Marius Dobrin despre spectacolele
din festival ºi una succintã ºi
captivantã a Iolandei Mãnescu.
La finalul acestui dosar, Marius
Dobrin revine cu un text despre
dezbaterea din cadrul festivalului ce a avut ca temã ºcoala româneascã de regie de teatru în
context european. La secþiunea
de interviuri sunt vizaþi tinerii regizori: Maria Doncu, Natasza So³tanowicz, Norbert Boda, Pavle
Terziæ, George Albert Costea
(„Mãcar ochii, încã, sã îmi mai
poatã dansa”). Ilinca-Anamaria
Prisãcariu („Unde sunt textele?”)
se opreºte asupra discuþiilor din
a treia zi de festival TNT ce au
avut în centru tema participãrii ºi
a rolurilor în echipa de creaþie.
Secþiunea de interviuri din revistã este întregitã de rubrica „Nicolae Coande în dialog cu…” regizorul Theodor-Cristian Popescu („Îl resimt pe Marius von Mayenburg ca pe un camarad”) ºi
cu regizorul Bogdan-Cristian

Drãgan („Succesul este o amantã nãzuroasã”). La capitolul cronica spectacolelor semneazã
Marius Dobrin – #refuz#cain
(despre spectacolul Bang, regia
Theodor-Cristian Popescu),
Desiderium (spectacolul Adio,
Europa! în regia lui Bogdan Cristian Drãgan ), Blanc (spectacolul Under (re)construction de
Marco Tesei) ºi „Îmi doresc sã
existe ºi sã o mai întâlnesc”
(despre cea de-a patra producþie
a priectului „Reacþie urbanã”),
Mãdãlina Nica – Bang! ªi rãceala de dupã, Horia Dulvac – Un
Shakespeare balcanic. Un
Caragiale râzând criminal
(„Aceastã dimensiune criminalã,
adãugatã lui Caragiale de istorie,
a fost surprinsã de Ion D. Sîrbu,
redatã în Adio, Europa!, intuitã,
cunoscutã ºi potenþatã de regizor ºi creatorul adaptãrii dramatice, preluatã cu entuziasm de actori. ”) ºi Daria Ghiþu – Clovnul
meu. În loc de cronicã la Clowns.
Acest numãr al revistei SpectActor se încheie cu recenzia lui
Cornel Mihai Ungureanu (Amintiri cu iz de generozitate...) la
volumul Ion Livescu intitulat
Amintiri ºi scrieri despre teatru.
ªi fiindcã trãim într-o Imaginem
Mundi, demnã de remarcat este
ºi calitatea graficã a revistei.
(P.M.)
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E

greu sã spui ceva unitar despre un volum
care nu e deloc unitar,
despre o colecþie de poveºti de
facturi atât de diferite, cum sunt
cele cuprinse în „Þiganii, aurul ºi
diamantele”, de Iancu Samson,
ed. Aius, 2019.
Avem, în primul rând, o poveste de viaþã, cu elemente biografice: pãrinþi ce se cunosc în lagãr,
în Transnistria, o bunicã priceputã la fabricarea otrãvurilor letale, figura lui nenea Nae Bej, care
avea o tutungerie ºi care l-a crescut o vreme, în Craiova. Autorul
evocã ºi chipurile luminoase ale
dascãlilor de la casa de copii din
Târgu-Jiu, unde descoperã cãrþile ºi se îndrãgosteºte de ele. Cu
directorul, d-l Lupulescu, vorbea,
la 11 ani, despre artã ºi literaturã
ºi uneori juca ºah pe ciocolatã.
Cu prima iubire, Niculina, se plimbã pe lângã operele lui Brâncuºi.
Iancu Samson este þigan. Nu
rrom, nu e nici mãcar de acord cu
folosirea acestui termen. Este un
þigan atipic, un iubitor de literaturã. La Revoluþia din 1989, dupã
ce este înlãturat din noile structuri de putere, se hotãrãºte sã
emigreze, dar ºi sã devinã scriitor, „cã, mã gândesc eu, dacã
scriu, n-au cum sã mã mai dea ei
jos, de aici de unde sunt”.
Dupã episodul revoluþionar (în
care apar ºi nume cunoscute cel
puþin pe plan local: Nisipeanu,
generalul Roºu, Radu Berceanu
º.a.), începe altul: plecarea spre
visatul Occident, cu un bãieþel
mic, „câteva conserve, caramele,
douã cutii cu lapte praf de la ajutoare ºi 11$”. Deºi spune cã a dus
mereu „o viaþã cumpãtatã, viaþa
cumpãtatã a oamenilor simpli”,
Iancu Samson scrie pagini rupte
parcã din romanele lui San Antonio ori din filme americane de acþiune. Personajele au arme ºi uneori
se omoarã între ele, se furã sume
exorbitante, kilograme de aur ºi de
ceasuri de aur, de la alþii, din magazine, se furã din automate de
cafea, de ziare, de orice, se gãsesc
comori fabuloase (personajul
nostru gãseºte ºi el una, într-o
pãdure din Germania.

Î

n zilele noastre vorbim
foarte mult despre diaspora, care aproape cã a devenit un „leitmotiv”. Fiecare dintre noi are membri ai familiei,
prieteni, cunoºtinþe plecate din
þarã, iar când vrem sã îi numim
generic, îi cuprindem pe toþi în
acest termen încãpãtor, „diaspora”. Deºi sunt din familie, sunt
plecaþi de lângã noi ºi nu le ºtim
cu adevãrat pãsurile, apãsãrile,
durerile, tristeþile sau momentele de bucurie.
Iancu Samson este unul dintre reprezentanþii diasporei româneºti care ºi-a exteriorizat apãsarea singurãtãþii, presiunile ºi
experienþele insolite de viaþã,
într-o foarte interesantã scriere
subiectivã „Þiganii, aurul ºi diamantele”, publicatã de curând la
Editura Aius din Craiova.
Prin acest roman autorul ne
prezintã într-o manierã verosimilã o lume fascinantã, dar periculoasã în acelaºi timp, cu accente de Ev Mediu deºi acþiunea
se desfãºoarã în zilele noastre,
într-o þarã foarte avansatã, cu o
economie puternicã, dar care
este luatã prin surprindere de
asaltul þiganilor care fac ce ºtiu
ei cel mai bine: supravieþuiesc
dupã reguli nescrise. În faþa
acestei prioritãþi pãlesc valori
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o carte ºucarã

„Adevãrul meu îl cunosc doar
eu”, spune la un moment dat autorul (ºi cred cã are nu doar dreptul, ci ºi datoria sã pãstreze misterul), femeile ucid ºi ele, scena
în care Zambila îi þine scrumiera
lui Trandafir în timp ce acesta
sparge un bancomat, ca sã nu
lase „haºdeneul” la locul faptei e
parcã din „Bonnie ºi Clyde”. Nu
lipsesc momentele erotice pasionale, nici muzica – pãcat cã nu
auzim cum sunã „Mãmãligã ºi
cârnaþi hai dilidalo cu fasole
amestecaþi”, „Haoleo ce bine-þi
vine! când ai bani ºi ai cu cine,
haide fa întoarce-te, mi-au venit
damblalele” sau alte cântece frecvent citate.
Umorul este ºi el prezent,
amintesc momentul în care, de la

„Uite, fa, pescãruºul ãla ciordi un
peºte!” se ajunge, în ºatra lui Barbu ªmenaru (cu personajele sale:
Contele de Futilac, Benguþa, Popeda, Pãpuricã ºi, desigur, cu
Herisson, ariciul ºatrei), la un
concurs de pescuit anunþat pentru ziua urmãtoare. Þigãncile se
mobilizeazã, pentru a-ºi ajuta bãrbaþii, îºi iau pusuchiile (fustele)
„de cioardã”, se duc în magazine
ºi se întorc chiar ºi cu peºte congelat, caracatiþe, languste, picioare de broascã, iar una cu un pui
de rechin, atât de mare, încât îi
atârna coada pe jos. Rechin pe
care, a doua zi, bãrbatul îl va
scoate triumfãtor cu undiþa, din
apã: „Atât de mult l-am obosit, cã
nici nu mai miºcã!”.

Pragmatic, mereu cu un plan
de viaþã, personajul nostru va
afla în cele din urmã rãspunsul la
întrebarea „Ce naiba caut eu peaici?”, îºi va gãsi locul în societatea francezã, îl va integra ºi pe
bãiatul sãu, pe care îl duce la ºcoli
particulare, dar îl învaþã ºi sã
arunce cuþitul, va ajunge la o liniºte pe care o numeºte normalitate: „Normalitate înseamnã
atunci când viaþa îþi oferã ºansa
sã vezi ºi sã simþi încrederea din
sufletul tãu”.
Iancu Samson are „material”,
pare cã dacã „dã drumu’ la sifon”
nu se mai opreºte, pentru cã în
aceastã istorisire cu accente biografice, curg mereu alte poveºti,
care ar putea, fiecare, sã fie subiect mãcar de nuvelã: cea a lãuta-

epopeea þigãneascã
cvasiuniversale, precum poruncile „sã nu furi” sau „sã nu
omori”. Probabil miile de ani de
experienþe nefericite ale þiganilor cãlãtori au ºlefuit în aºa fel
prioritãþile comunitãþilor, încât
în ºatrã avem ierarhii bazate pe
supremaþie fizicã sau cumpãrãri
de soþii ºi amante pe aur.
Cu toate cã le cunoaºte defectele ºi modul de viaþã, Iancu
Samson nu se dezice de þigani
ºi se autoproclamã unul dintre
ei, aºa cum mãrturiseºte: Dar
drumurile speranþelor deºarte ale þiganilor se întâlneau
mereu cu drumurile mele. Sunt
atras de þigani ca de un magnet, trebuie sã fac ceva, urgent,
trebuie sã-mi schimb polii. Þigan la þigan, pãduche la pãduche ºi ban la ban... trag. Deºi
prin educaþie ºi reuºitele personale s-a desprins demult din tagmã, el va pãstra legãtura cu etnia pânã la sfârºitul vieþii, având
ºansa, în perspectivã, sã devinã
un ambasador al culturii lor, fãcându-ne sã înþelegem cine sunt
ºi de unde vin aceºti nomazi
mereu izgoniþi ºi blamaþi, uneori
pe nedrept, sau cuprinºi cu toþii
de eticheta „þigan”, termen care

nu poate exprima valoarea individualã a fiecãruia.
Încã din incipit aflãm cã participarea la Revoluþia din 1989, discriminarea pe criterii etnice, cât ºi
alte întâmplãri din planul personal l-au determinat sã ia calea strãinãtãþii, în cãutarea unui viitor mai
bun pentru el ºi familia sa.
Aºa începe epopeea personalã a naratorului-personaj, un drum
presãrat cu fel de fel de peripeþii ºi
provocãri, cu iubiri ºi trãdãri, cu
situaþii limitã, înfrângeri ºi triumfuri nebãnuite. Atunci când povestea capãtã accente dramatice,
îºi fac simþitã prezenþa ºi pasaje
biblice sau referirile la Dumnezeu
– care apar exact la locul potrivit
ºi ne amintesc de faptul cã ºi autorul poartã cu cinste un nume cu
rezonantã biblicã.
Înºiruirea de evenimente ºi
personaje mai mult sau mai puþin din sfera ficþiunii se succed
cu o rapiditate fantasticã, lectorul putând fi surprins de alunecarea rapidã dinspre o relatare
cãtre cealaltã ºi prins între palierele pe care se desfãºoarã
acþiunea. Însã, cu o dibãcie surprinzãtoare, autorul ne recupereazã exact când credem ca ne-
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am pierdut ºi ne aruncã din nou
în vâltoarea evenimentelor.
Finalurile poveºtilor intermediare nu capãtã accente idealiste, ºi de multe ori sunt dure,
brutale, precum viaþa trãitã –
ceea ce ne aratã cã scriitorul
relateazã preponderent din memoria afectivã ºi mai puþin din
imaginaþie.
Dacã ar fi sã fie transpuse în
film aventurile din „Þiganii, aurul si diamantele”, ne-am gãsi
într-o veritabilã epopee þigãneascã cu accente tragi-comice,
care ar aminti întocmai despre
filmele lui Kusturica, ce ne fac
sa transgresãm într-o lume în
care nu am avea, altfel, acces
vreodatã: o cultura nomadã, în
care supravieþuirea în sine este
prioritatea zero. Astfel, cu Iancu Samson participãm la Revoluþie, mergem în Germania, la
Paris, pe Coasta de Azur, la Nisa,
la pescuit pe Mediteranã, la Craiova ºi avem senzaþia cã-i ascultãm poveºtile stând în jurul focului din ºatra þigãneascã.
Un alt aspect foarte interesant,
în Þiganii, aurul ºi diamantele
este acela cã regãsim foarte des
referiri la pietre preþioase ºi semi-

rilor de pe strada Alexandru cel
Bun din Craiova ºi a copiilor lor
ajunºi, invariabil la liceul de muzicã, povestea cãutãtorilor de
comori, poveºtile despre pietre
preþioase, despre un rege al barbugiilor care, la ieºirea din puºcãrie, spunea cã el se sprijinã pe
duºmanii lui – ºi nu era o metaforã, îºi fãcuse un baston din vertebrele lor, dupã ce îi omorâse cu
o cheie francezã, povestea copiilor mutilaþi folosiþi drept cerºetori, a copiilor pe role, antrenaþi,
care fug cu cutiile cu bani.
Depune mãrturie despre toate
acestea, este un autor implicat
(„Nepãsarea înseamnã paralizia
sufletului meu”), un moralist,
uneori, scrie pagini de jurnalism
social, de solidaritate cu cei sãraci, amintind de Brunea Fox, dar
ºi pagini de jurnal sau consideraþii personale: „În lunile astea de
disperare, de cãutãri, de singurãtate ºi de aº fi vrut sã am zile mai
puþine de trãit, dar sã am dragoste. Fãrã dragoste sunt pe jumãtate mort”.
Poate dacã nu le-ar amesteca
pe toate într-un singur volum,
dacã ar avea rãbdare sã scrie
doar romanul unei ºatre/ caravane de pe Coasta de Azur, alungatã mereu dintr-un loc în altul de
autoritãþi, adaptatã prezentului
copleºit de ordinatoare: „Uite,
entelegenþa vine singurã la
mine”, dar guvernatã de legi ancestrale, poate cã atunci un Marin Preda din lumea sa ar spune
fãrã dubiu: „Daþi-vã mai hacana!
Vine ãsta!”.
Iancu Samson poate sã scrie
acest roman, pe care nu l-a mai
scris nimeni ºi pe care l-a început în câteva pagini reuºite ºi
promiþãtoare în „Þiganii, aurul ºi
diamantele”. Are tot ce îi trebuie: harul de povestitor, empatia
(„Important e sã simþi bucuria ºi
tristeþea celor din jurul tãu”),
este un nostalgic, un visãtor, îi
place sã-i întâlneascã „pe cei
duri, pe cei amãgiþi vieþii, pe nebunii dupã libertate”. În plus,
este un insider. ªi a scris (deja)
o carte ºucarã.

n Cornel Mihai
Ungureanu

preþioase, fapt ce dã o nota distinctã lucrãrii, inspirând un aer de
eleganþã prin comparaþiile fãcute
sau prin momentele evocãrilor;
dar dacã ar fi sã vorbim despre
personajul principal, potrivit ar fi
sã folosim terminologia tot din
tagma bijutierilor ºi sã spunem cã
„Sami” este un „diamant neºlefuit”, care se ºlefuieºte în timp ce
îºi parcurge drumul iniþiatic de la
un þigan de orfelinat ºi pânã la statutul de bijutier romancier. În tot
parcursul sãu, dã exemplu de tãrie de caracter, determinare ºi multe alte lecþii de viaþa dure, pragmatice, provenite evident din experienþe personale.
Oralitatea stilului aminteºte de
Ion Creangã cu ale lui „Amintiri
din copilãrie”, încât pare cã Iancu Samson ne înfãþiºeazã tabloul
„Amintirilor din þigãnie”.
În paginile acestei cãrþi se regãseºte esenþa zbaterii autorului,
sufletul lui aºternut pe o coalã
de hârtie, povestea reuºitei ºi
greutãþile ce pãreau la un moment dat de nesurmontat – ºi,
iatã cã totuºi „Sami” a reuºit sã
le depãºeascã ºi chiar sã le relateze într-un mod original.

n Flavius Sirop

Î

n romanul fluviu al Rodicãi Balcan, La ªinca Veche m-am spovedit lui
Dumnezeu (Editura Aius, 2019)
regãsim momente existenþiale de
simþire autenticã ºi categorii morale absolute care reflectã esenþa concretã a vieþii: eros, thanatos, demnitate, onestitate, orgoliu rãnit, gelozie, puterea de sacrificiu, toate generate de un
destin ce nu a putut fi controlat
sau modificat. Este cartea sufletului omului zguduit de frãmântãri ºi neputinþe, o spovedanie a
rãnilor interioare, o întoarcere de
la moartea spiritualã la adevãrata
viaþã, o metanoia. Identificându-se cu personajul central, autoarea a încercat ºi a reuºit sã alterneze prezentul cu trecutul, cãutând sã se regãseascã, aºa cum
bine mãrturiseºte, sã se adune
într-un întreg, vorbind onest, la
persoana I, acceptând ideea conform cãreia dacã nu-þi poþi schimba destinul, împacã-te cu el. Retrãindu-ºi trecutul, aduce în prezent gânduri, îndoieli, frustrãri,
deziluzii, conºtientizând cu amãrãciune cã a trãit în afara sa, mai
mult pentru alþii, mai puþin pentru sine.
Dând frâu liber glasului lãuntric, în aceastã scriere subiectivã
se elibereazã de povara apãsãtoare a unei existenþe dureroase, în
care a cãlcat permanent pe nisipul miºcãtor al unei utopii. Deºi
de multe ori înfrântã de destin, de
propriile alegeri, uneori nefericite,
deºi aflatã permanent în faþa unor
demolãri de idoli, reuºeºte sã se
salveze, dându-ºi seama cã nu
poþi merge mai departe în viaþã
purtând amprenta trecutului.
Cu un spirit analitic observabil, naratoarea-personaj realizeazã o scriere polimorfã în care, pe
lângã elementele de esenþã, pune
în luminã fragilitatea relaþiilor interumane, a cãror atitudine se
schimbã în funcþie de circumstanþe, evocã chipul bunicilor ºi satul tradiþional românesc, realizând o adevãratã frescã socialã,
ca o pânzã ruptã din viaþã, aduce parfumul mistic al Indiei care
a fascinat-o sau face radiografia
vieþii din perioada comunistã,

„La ªinca Veche m-am spovedit lui Dumnezeu” (Editura
„Aius”, 2019), de Rodica Balcan, este romanul de debut al autoarei, radiografia unei vieþi cu
multe suiºuri ºi coborâºuri,
abordatã sub forma unui jurnal
scris într-un loc care a produs
acea întâlnire vitalã, cu adâncul
cel mai adânc al fiinþei, când între sine ºi Sine nu mai încape nici
cea mai subþire umbrã.
În prologul cãrþii, Rodica Balcan mãrturiseºte, cu aceeaºi francheþe dezarmantã ce însoþeºte
cititorul pânã la ultima paginã, cã
a scris pentru a-i inspira pe copiii
sãi, prin propriul exemplu ºi pentru a-i încuraja sã viseze ºi sã îºi
urmeze visurile.
Lectura celor peste o mie de
pagini ale romanului este un prilej
de a cãlãtori în mentalul unei societãþi puternic marcate de anii
totalitarismului comunist din România, când a avea propriile pãreri, diferite de cele impuse de ideologia oficialã, era o sfidare nu numai a Partidului unic, dar ºi a societãþii „multilateral dezvoltate”.

când puterea unei þãri întregi se
afla în mâna unui singur om.
Cea care dã glas acestei confesiuni, Eliza, din perspectiva arhetipalã, este un personaj solar,
tiparul femeii ce învaþã sã stea
pe propriile picioare, sã iubeascã, sã administreze un domeniu,
sã câºtige, sã piardã, sã lupte,
sã fie soþie, mamã, sorã, iubitã,
fãrã sã-ºi piardã feminitatea, cu
toate cã ºi-a ascultat sufletul
preferând „lanþul în schimbul
aripilor”. Dând dovadã de curaj
ºi tãrie, nu de laºitate, slãbiciune ºi înfrângere, dupã ce a învãþat lecþia vieþii, eroina se spovedeºte divinitãþii la ªinca Veche,
strãbãtând cercurile unui infern
personal ºi ajungând la purificarea spiritualã. Suflet suav, cãutãtor de certitudini ºi palpabil, în special în planul iubirii care
a încãtuºat-o, fãcând-o sã cunoascã trãdarea ºi infidelitatea
prin personaje aflate în viaþa ei,
nu întâmplãtor, ci ca unealte ale
destinului. Aparþinând diferitelor clase sociale ºi unor tipologii diverse, personajele masculine cu care Eliza interacþioneazã contrasteazã cu firea sa introspectivã ºi hipersensibilã,
eºecul relaþional fiind inevitabil.

Carmen Fãgeþeanu ºi Rodica Balcan, la lansarea romanului

Viaþa conjugalã nefericitã, în
care femeia este supusã bãrbatului, sacrificiile în numele familiei unite, separã cuplul Eliza-Mircea, împingând-o spre Mihnea,
alãturi de care va cunoaºte o
nouã decepþie, provocatã de lipsa de profunzime a acestuia. Puterea ºi determinarea în a o lua
mereu de la zero sunt trãsãturile

dominante ale personajului feminin care se ridicã ºi cade, cade ºi
se ridicã de fiecare datã. Îºi construieºte o afacere într-un domeniu necunoscut, în care ajunge
sã fie specialistã muncind pânã
la epuizare. În acest context se
contureazã douã personaje cheie, ce vor juca un rol esenþial în
viaþa eroinei: Vlad, tipul parveni-

scrisul, ca spovedanie
Este un roman autobiografic,
o poveste de viaþã tulburãtoare,
spusã de personajul principal,
Eliza, care pare sã parcurgã o
buclã adesea nefastã, în plan familial, socio-economic ºi, mai târziu, sentimental.
Odatã, însã, învãþate lecþiile
dure ale vieþii, Eliza gãseºte resurse interioare nebãnuite pentru a renaºte, mai puternicã ºi mai
hotãrâtã ca niciodatã. Rãmâne,
totuºi, acea vulnerabilitate a eroinei în faþa stihiei iubirii, care mereu o ia prin surprindere ºi care
strigã din copilãria avidã de tandreþea ºi echilibrul unui cãmin
adevãrat.
Particularitãþile personajului
principal, mediile în care îºi duce
existenþa, extind punctul de vedere personal asupra vieþii, atât pentru generaþiile tinere, dar ºi pentru
cele care au trãit în „epoca de aur”
despre care se povesteºte în carte. Vin, apoi, anii postdecembriºti
care nasc speranþe; aflãm astfel,

în cel de-al treilea volum al cãrþii,
cum îºi construieºte Eliza propria
afacere, de ce pleacã în Canada
ºi, la final, în Anglia.
Borges era de pãrere cã romanul este „o obosealã a cãrnii”, dar
în cazul Rodicãi Balcan paginile
sunt parcurse cu repeziciune ºi
curiozitate, talentul narativ al autoarei fiind incontestabil. Uneori,
motivul care îndeamnã la o pau-

zã de lecturã este suferinþa devenitã insuportabilã, prin empatia
cu personajele care nu mai sunt
„acasã” la ele acasã.
Simþul deosebit al detaliului ºi
al preciziei, în descrierea întâmplãrilor extrem de vii în memoria
autoarei, este o dovadã a sensibilitãþii sale, dar ºi o mãrturie a
consecinþelor unor trãiri vechi
care macinã, consumã ºi pot de-

tului, ce a exercitat o influenþã
nefastã asupra destinului Elizei
ºi Alex, tipul bonomului rafinat,
alãturi de care îºi doreºte statutul de soþie, pe care acesta nu va
fi capabil sã i-l ofere. Nu ºtiu dacã
a fost un capriciu, o frustrare a
neîmplinirilor în plan sentimental
sau a vrut o dovadã supremã a
trãirilor bãrbatului iubit, însã decizia radicalã de a porni, din nou,
spre necunoscut pare de neînþeles. Tãrâmul necunoscut nu a
împlinit-o, i-a adâncit ºi mai mult
rãnile deschise ale trecutului
apropiat, de care nu se va putea
elibera. Canada a fost un nou prilej de dezamãgiri ºi suflet de
plumb. Eliberarea de Alex, bãrbatul enigmatic ºi indecis, era imposibilã în acest moment.
Instabilitatea, de orice naturã,
de dincolo de ocean, neîmplinirile, eºecurile generalizate o readuc la matcã pe eroinã, dar nu
pentru mult timp, ºi asta pentru
cã atât lumea, cât ºi omul contemporan se aflã într-o permanentã rãzvrãtire, frãmântare, relaþiile de viaþã, în special între alte
culturi, sunt alterate, iar ierarhia
valorilor morale, spirituale cu cele
materiale sunt inversate. Personaj rotund, prin problematica sa
existenþialã, Eliza reprezintã imaginea enigmaticã a dramei feminitãþii, care – asemenea unui personaj bovaric – simte efectele singurãtãþii, departe de mult aºteptata stabilitate de cuplu. Totuºi,
dupã refularea a ceea ce trãit ºi a
experimentat, naratoarea s-a regãsit pe sine, mãrturisind cã se
simte „vindecatã, fericitã ºi împãcatã”. Nu regretã pasiunea cu
care a iubit ºi nici cã a urât cu
atâta intensitate. „Ar fi fost pãcat sã trec prin viaþã fãrã aceste
experienþe”.
Finalul romanului este deschis
în privinþa destinului eroinei, care
odatã eliberatã de „jocul” iubirii
lui Alex îºi continuã, cu emoþie,
drumul spre necunoscut, spre o
Anglie „însoritã”, întrebându-se
retoric: „Oare ce mã va aºtepta
dincolo?”

n Carmen Fãgeþeanu

turna un destin de om. De aici ºi
dorinþa de eliberare, dar ºi tristeþea neconsolatã în faþa unei societãþi care nu se mai înþelege pe
ea însãºi.
„La ªinca Veche m-am spovedit lui Dumnezeu” cuprinde între
coperþile, respirând liniºtea ºi
pacea pãdurilor noastre, o poveste de viaþã, rostitã cu onestitate,
într-un fir epic lin curgãtor, care
deschide o perspectivã surprinzãtoare asupra lumii.

n Ramona D. Bãdescu

Elena Viorica Geogea –
Apusul sentimentelor
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de la spovedanie la catharsis

n ALEXANDRU OVIDIU VINTILÃ

realismul romanului Paharul singurãtãþii
Mircea Aanei, Paharul singurãtãþii, Bucureºti, Eikon, 2017

l ecturi

Î

n cel mai recent roman al
sãu, Paharul singurãtãþii,
Mircea Aanei face figurã
de moralist. ªi trebuie sã o spunem, un astfel de registru îl prinde foarte bine, spectacolul uman
fiind notat cu exactitate de autor.
O tarã precum alcoolismul ne
este prezentatã în construcþia
romanescã de faþã, scriitorul demonstrând cã este un fin cunoscãtor într-ale vieþii. În fond, romanul este scris în spaþiul realului strict, naraþiunea beneficiind
de preocuparea lui Mircea Aanei
pentru ceea ce înseamnã viaþa
pur ºi simplu.
Personajele cãrþii Paharul singurãtãþii sunt introduse în scenã pe rând, fiind integrate cu naturaleþe în þesãtura epicã. De re-

marcat ºi faptul cã autorul îºi
scrie cartea într-un stil traductibil, direct, fãrã a cãuta sã fie er-

metic ºi, de fapt, nici nu este.
Povestea de viaþã naratã sub
acest titlu sugestiv, Paharul singurãtãþii, are ritm, un dinamism
impregnat acþiunii cu ºtiinþã, controlat foarte bine de autor. Este
limpede cã Mircea Aanei este un
scriitor care nu agreeazã ambiguitatea expresiei, fiind cât se poate
de exact, fraza sa fiind croitã pe
un calapod care se integreazã fãrã
disonanþe întregului.
De asemenea, comunicarea
dintre personaje se face liber, firesc, limbajul fiind unul decupat
din realitate, plauzibil, autentic.
Aºadar, iatã încã un punct forte
al scriiturii de faþã. Tot în acest
context, aº sublinia ºi faptul cã
existã în mod cert la Mircea
Aanei, raportându-ne cel puþin la
romanul Paharul singurãtãþii, o
conjuncþie între scris ºi trãit. Din
existenþa obiectivã îºi extrage

materia pentru a-ºi ºlefui poveºtile care urmeazã sã fie publicate
între douã coperte de carte.
Un alt atribut al romanului
semnat de Mircea Aanei þine de
o specificã gravitate a scriiturii,
o desfãºurare a scenariului existenþial care te þine în prizã.
În fine, Mircea Aanei nu inventeazã o lume, ci ne-o descrie
pe cea în care trãieºte, de unde ºi
verosimilul pe care îl transmite
scriitura sa. Prin urmare, scriitorului îi reuºeºte pe deplin formula compoziþionalã a romanului
sãu, cadrele trasate, în interiorul
cãrora îºi deruleazã povestea, trãdând un autor sigur pe mijloacele sale de expresie.
Pe bunã dreptate Dumitru Brãdãþan, prefaþatorul volumului, îºi
încheie cuvântul-înainte astfel:
„Ritmul alert al întâmplãrilor, autenticitatea personajelor, fervoa-

rea trãirilor, schimbarea registrului exprimãrii în funcþie de personajul-narator, stilul vioi, izvorât
din talentul de povestaº al profesorului de umanioare Mircea Aanei, sunt tot atâtea atuuri ale unui
roman viguros, cu multiple semnificaþii general-umane”.
Concluzionând, tot eposul
cãrþii Paharul singurãtãþii este
de un omenesc rãvãºitor, pregnanþa unor personaje precum
Anda Cojocaru, inginerul Nicolae Tomescu, profesorul Kolea
Saviuc sau directorul de ºcoalã
Cornel Arcu definesc prezentul
demers romanesc al autorului, o
dramã fixatã în tablouri realiste,
cu un pronunþat ecou etic. Una
peste alta, Mircea Aanei reuºeºte sã ne releve, nouã cititorilor,
ceva din complexitatea lumii în
care trãim.

sufismul – revelaþia interioarã a inimii

A

pãrutã în anul 2017 la
editura Herald, lucrarea Misticii islamului
de Reynold A. Nicholson este o
noutate editorialã care îmbrãþiºeazã atât abordarea ºtiinþificã,
academicã, precum ºi pe cea pur
doctrinarã, realizând o expunere
de substanþã a marilor doctrine
ale misticii islamice (sufismul) ºi
a principalilor lor exponenþi. Pertinenþa interpretãrilor este susþinutã de impresionante menþiuni
bibliografice ºi de traduceri din
opere selectate riguros prin care
cititorul este familiarizat cu o
bunã parte a literaturii sufite.
Încã de la începutul lucrãrii,
orientalistul englez oferã o perspectivã de ansamblu asupra originilor sufismului prin prezentarea influenþelor cultural-religioase care s-au exercitat asupra acestuia. Evident, este vorba despre
simple influenþe, nu de stabilirea
unei cauze a apariþiei acestuia.
Privind lucrurile din acest unghi,
se poate observa conþinutul eterogen sufismului ºi receptivitatea
acestuia faþã de influenþele strãine, în ciuda scepticismului manifestat de marea majoritate a ma-

homedanilor. Convingãtoare în
acest sens se dovedesc ºi argumentele lui Ibn Arabi, citat în capitolul despre Gnozã: „Nu te alãtura chiar tu niciunei credinþe în
mod exclusiv, aºa încât sã nu crezi
în toate celelalte; cãci altfel, mult
din ce e bine vei pierde ºi, mai mult,
nu vei reuºi sã recunoºti Adevãrul acestei probleme“.
Un merit sporit îl are Reynold
A. Nicholson ºi pentru profunzimea analizei atunci când expune,
comparativ, doctrina de bazã a
Islamului, în mare parte de naturã pur teologicã, regãsitã în Coran, ºi mistica sufitã care, raportatã la prima, poate fi privitã ca o
„doctrinã de interior“. Fãrã a sugera vreo conotaþie peiorativã,
acesta îl numeºte pe Mohammed
un „monoteist inflexibil“ în comparaþie cu sufiþii care au disecat
ºi selectat cele mai valoroase
pãrþi ale doctrinei coranice ºi pe
care le-au înfãþiºat sub forma unei
gnoze, devenind, prin excelenþã,
„teozofi, panteiºti sau moniºti“.
Iar ºi mai sugestivã de atât este
pãrerea lui H. Corbin care nu identificã în sufism o formã de panteism, ci de panenteism ºi nicio

formã de monism, ci de teomonism. Aºadar, chiar dacã sufiþii
vor face afirmaþii din perspectivã
coranicã, ele se vor deosebi în
mare parte de aceasta fiindcã reprezintã dezvoltãri ulterioare ce
îºi au originea într-o capacitate
intuitivã, rezultat al practicilor
spirituale prin care ºi-au însuºit
sensuri care în mod obiºnuit scapã unei priviri exterioare sufismului. Uneori aceºtia recurgeau ºi
la o dialecticã teologicã de care
se foloseau pe post de subterfugiu pentru a-ºi masca propria viziune care, deºi era una de profunzime, putea trece cu uºurinþã
ca un semn de erezie ºi necredinþã, existând sufiþi ce au fost persecutaþi pentru felul lor de a percepe lucrurile spirituale, cum ar fi
Al-Hallaj, care a afirmat: „Ana’l
Haqq“ (Eu sunt Dumnezeu). Cu
toate accestea, de multe ori erau
iertaþi sub pretextul unui exces de
zel, rezultat firesc al extazului, ca
în cazul lui Nuri ºi Raqqam ce au
fost supuºi iniþial unei sentinþe
la moarte, dar care ulterior a fost
anulatã.
La sufiþi, dimensiunea principalã a existenþei lor interioare este

Ivona Maria Opriºi – Fãrã titlu (Medalia de Aur a Asociaþiei „DACICA”
Societatea Românã de Artã Fotograficã)
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bazatã pe coordonata iubirii
mistice. Este vorba mai puþin despre o iubire umanã ºi mai mult
despre una transcendentã, îndreptatã spre Allah, privit de cãtre aceºtia ca o emanaþie supremã ce se reflectã în plan mundan,
sufitul devenind o oglindã în
care se reflectã însuºi Dumnezeu.
O greºealã de interpretare care a
existat ºi care pare sã persiste în
comentariile unor autori superficiali este aceea prin care se aseamãnã iubirea faþã de Dumnezeu
cu un sentiment pãtimaº de dragoste faþã de o anumitã persoanã. Pentru a exemplifica, avem
Oda Vinului (în trad. lui Martin
Lings, din „Ce este sufismul?“ –
ed. Herald, 2018), aparþinând lui
’Umar ibn al-Farid, poet de origine arabã, care afirmã:„Am bãut
în amintirea Iubitului un vin ce
ne-a îmbãtat înainte de a fi creatã
via“. Întâlnim, deci, trei elemente esenþiale: Iubitul, vinul ºi via.
În acest context, nu este vorba
nici despre licoarea bahicã propriu-zisã, îmbietoare pentru simþuri, nici despre o afectivitate
sporitã ºi nici despre o fiinþã ridicatã la rangul de „Iubit“. Pentru
a sintetiza, ne vom rezuma la a
spune cã iubirea reprezintã trãirea extaticã a sufitului îndreptatã
spre Dumnezeu, Iubitul, ca rezultat al unor practici contemplative ºi de rugãciune, reprezentate
de însãºi via din care este obþinut vinul. Într-un context asemãnãtor, ºi poetul persan Jalal ad-

Din Muhammad Rumi, în douã
pasaje citate de Nicholson, spune: „Cãci, de te-ai teme vinul sã-l
bei din pocalul Formei/ Atunci nu
ai putea sã termini sorbitura Idealului“; „Plãcutã astã-beþie, O,
Vin suveran, ºi tu, Pocal neînfricat!“, semnificaþiile pãstrânduse, cu excepþia pocalului care în
acest caz simbolizeazã Tradiþia,
în sensul de traditio perennis.
Iar într-un alt pasaj, Dumnezeu
este asemãnat cu Paharnicul, graþie cãruia licoarea rugãciunii se
revarsã în centrul conºtiinþei sufitului (as-sirr). De asemenea:
„Iubitul, lumânarea, bãutura ºi
voia bunã ce þin tovãrãºie/ îmbãtatului – eu sunt acela“. Lumânarea aminteºte de focul mistuitor al lui Farid ud-din Attar din
Poemul fluturilor, iar ca înþeles,
s-ar putea face o analogie cu iconografia creºtinã unde Isus este
înfãþiºat ca având o inimã iradiatã, razele echivalând cu o infuzie
a atributelor divine în centrul sacramental al inimii, ceea ce sugerazã o trezire a acesteia.
Un alt motiv prezentat sumar
în carte, deºi reiterat indirect de-a
lungul întregii prezentãri, este cel
al suferinþei. În acens sens este
oferitã o imagine plasticizatã, dar
relevantã, a unui mistic sufit,
Mohammed ibn ’Ulyan, al cãrui
suflet i-a ieºit într-o zi pe gât sub
forma unei vulpi ºi pe care, de
teamã, a început sã îl loveascã.
Pe mãsurã ce îl lovea, dimensiunile acestuia sporeau nejustificabil, înþelegând în cele din urmã
cã suferinþa, în acest caz voluntarã, pentru un suflet, se dovedeºte a avea un efect regenerator, invers acþiunii de lovire. Paradoxal, a-þi bate sufletul înseamnã, de fapt, a-l vindeca, fiind o
inversare în opus cu un efect restaurator, o realizare a lui Magnum Opus. Judecând lucrurile
într-o manierã logicã, o astfel de
suferinþã pare a fi neplãcutã, impresia iniþialã fiind de necontestat, dar este însãºi aceastã
suferinþã cea care aprinde creuzetul interior al inimii ºi îl face sã
erupã cu ceea ce am amintit ca
fiind iubirea misticã.

n Andrei Doru Popa

poetree of life

n MARIA DINU

Gabriel Nedelea, Nu spune
nimãnui despre plecarea ta,
Editura Aius, Craiova, 2019

D

acã volumul de debut
al lui Gabriel Nedelea,
Peisaj cu întâlnire
(2011, Editura Aius), stã sub
semnul unor experienþe personale asumate în cadre onirice,
cel de-al doilea volum de versuri, Nu spune nimãnui despre
plecarea ta, instituie o poeticã
a retragerii spre sine mediate de
elementele primordiale, apa ºi
pãmântul. Chiar dacã somnul ºi
visul sunt prezente ºi în aceste
poeme, mediile ce favorizeazã
autoexplorarea ºi conºtientizarea anumitor trãiri, la mijloc
este o „voinþã de sens”, o conºtiinþã cvasiegocentricã ce mizeazã pe luciditatea sa astfel încât universul poetic sã se constituie din „lucrurile” care „simbolizau”. Volumul propune,
deci, un onirism bine temperat
sau trecut în plan secund (a doua
parte a cãrþii se numeºte, nu întâmplãtor, Ura pentru somn),
poetul încercând sã-ºi rãscumpere lumea asemenea unui Ulise reîntors într-un spaþiu pe care
pãrea cã îl pierduse definitiv.
Ca ºi în poemele anterioare,
apa este un element definitoriu
al lumii lui Gabriel Nedelea, la care

se adaugã pãmântul, materii elementare care ghideazã eul prins
într-o aventurã zilnicã, mereu
reînnoitã, plecarea secretã fiind
o cãlãtorie spre sine, în volutele amintirilor ºi mai ales ale trecutului, ca posibilitate de confruntare cu propriile limite.
Miza acestor poeme o reprezintã rãscumpãrarea din poemul cu
acelaºi titlu, echivalentã unei
mântuiri interioare, cãci Ulise
(care „va descinde în fiecare zi.
Are sã deºire desenul aprins în
covor, are sã ne sperie somnul,
are sã rãzuiascã harta din colþul
monitorului. O va înghiþi pixel
cu pixel, va reinventa maºinãriile aºteptãrii, virtuþii ºi reveriei.”) simbolizeazã neprevãzutul ce revalorizeazã coordonatele realitãþii ºi le oferã o cu totul
altã configuraþie pe harta existenþialã personalã.
Fuzionând cu somnul, într-o
primã ipostazã întâlnim apa sãratã ce implicã purificarea, dar ºi
renunþarea la forþele de opoziþie
(„umerii”, „dinþii”) ce s-ar opune
misterioasei retrageri spre sine.
Este o imersiune creatoare, fecundã al cãrei scop de descoperirea vitalitãþii, erosului ºi imaginaþiei – coordonatele tematice ale
acestui volum –, dar dependente
de elementul teluric. În timp ce
componenta acvaticã implicã disoluþia, pãmântul, în poezia lui
Gabriel Nedelea, trimite la o anu-

mitã siguranþã, la stabilitate ºi
îndeosebi la energiile care hrãnesc
interiorul, activate odatã cu aceastã cãlãtorie oniricã: „Lasã-te ca
într-un pat de apã/ sarea va scoate ce e mai rãu din tine// Renunþã
la umerii tari ºi la dinþi// Dacã nu
ai un fiu/ nu spune nimãnui despre plecarea ta// Stai cu urechea
lipitã de pãmânt/ când iubita va
intra în apã/ va þâºni un cântec
din adâncuri/ sângele va þâºni mai
repede spre inimã/ vei fi primul
care aude./ Imaginaþia ta se va
face scoicã ºi melc,/ aerul se va
mãrunþi în strigãte.”, (Somnul de
apã sãratã).
Poezia nu e lipsitã de cãutarea
unei anumite sacralitãþi dezvãluite tot prin raportare la elementul
teluric în simbiozã cu cel acvatic
ºi funcþionând asemenea unor
„vase comunicante” (cum ar spune Gellu Naum) între eu ºi propria
lume interioarã precum în poemele Clopotele ºi Somnul de sânge.
Transformãrile revelate în urma
unui circuit lichid al trãirilor (conductele de apã caldã sau caloriferele prin care trece apa fierinte)
sunt monitorizate la nivelul sângelui – celãlalt element definitoriu
la nivelul imaginarului – pus în
miºcare de somn. Sângele funcþioneazã ca memorie a experienþelor personale, îndeosebi a laturii
lor cratofanice ce implicã singurãtatea (La vederea singurãtãþii),
rãbdarea ºi implicarea de a susþi-

ne relaþia de cuplu (Planuri de
viitor), teama, doliul, sentimentul
pierderii de sine ºi a celorlalþi
manifestate sub forma frigului ce
pãtrunde în oase (Iernii, Frigul
din cetate, În urmã).
Profunzimea poemelor este
conferitã ºi de conºtiinþa puternicã a morþii în relaþie cu planul
acvatic, Dunãrea (Poem pentru
mama), dar mai ales cu motivul
ferestrei deschise spre trecut,
spre comunicarea cu lumea cealaltã ºi spaþiul în care se infiltreazã amintirile, frigul ºi uneori visele, potenþând fragilitatea fiinþei:
„Doar frigul este la fel./ Este timpul sã-mi parã rãu,/ cu fereastra
în spate,/ ca o pasãre prinsã în
peretele nostru.// Dimineþile încã
se nãpustesc asupra noastrã.”,
(Frigul din cetate). Din aceastã
perspectivã ºi în ciuda luciditãþii
asumate ca pe „o minune asprã”
(titlul primului grupaj de versuri)
ºi a „voinþei de sens” tocmai
dintr-un sentiment de autoprotecþie, eul stã sub semnul unei
lunaritãþi care susþine cãutãrile ºi
latura afectivã a poemelor.
De remarcat în acest volum ºi
prezenþa unui întreg bestiar (ºarpele cu clopoþei, bufniþa, cucuveaua, pãunul, pisica, peºtele,
oile, câinele) care concretizeazã,
la nivel poetic, anumite trãiri sau
manifestãri în planul exterior.
Într-o secvenþã din poemul Prima fericire (imaginarã), instinc-

tul erotic stârnit în urma unei întâlniri, pe stradã, cu „o pocãitã
sexi” ia forma pãunului „cu ceva
gânduri necreºtineºti”, dezlãnþuirea energiei sexuale amintind de
unele dintre tablourile suprarealiste ale lui Victor Brauner ºi fiind
similarã cu cea a lui Geo Bogza
care obiºnuia sã hoinãreascã pe
strãzi pentru a contempla frumuseþea trecãtoarelor, fiindcã forþa
sa creatoare avea rãdãcini în cea
eroticã. În alt poem, Planuri de
viitor, „pisica de argint” este un
simbol lunar al relaþiei de cuplu
ºi cea care alimenteazã sentimentele partenerilor precum rãbdarea,
puterea de a trece totul cu vederea, echilibrul atunci când eului
masculin îi lipseºte tãria de a înfrunta energia femininã.
Astfel, volumul lui Gabriel Nedelea urmãreºte o retragere premeditatã spre culoarele labirintice ale memoriei, printre reþele de
apã ºi straturi de pãmânt care ascund o întreagã faunã ºi florã interioare, printre ferestre ºi pereþi
de oglinzi în care eul se descoperã atât martor, cât ºi protagonist
al unei iniþieri sub forma unui joc
al uitãrii ºi reamintirii – preþul
rãscumpãrãrii propriei lumi.

n SILVIU GONGONEA

Manuel Sin Marcu, un roman
pe nedrept uitat

A.L. Zissu, Manuel Sin Marcu, Ed. Hasefer, Bucureºti, 2018

I

niþiativa lui Emil Nicolae în
ceea ce priveºte reeditarea
romanului lui A.L. Zissu,
Manuel Sin Marcu (prima ediþie, din 1934, îºi întâmpina citiorii cu un titlu greºit, Marcu Sin
Marcu), este un meritoriu gest
recuperator, pentru cã este vorba nu doar despre un prozator
rãmas marginal, precum Mihail
Sebastian sau Gib I. Mihãescu,
ci despre unul care are multe afinitãþi cu canonicul Camil Petrescu. Ambii au în comun obsesia
autenticitãþii. De fapt, A.L. Zissu
fixeazã în proza sa o bogatã experienþã personalã ºi este el însuºi un „personaj” pitoresc al
interbelicului, prezenþã marcantã a comunitãþii evreieºti, anteprenor ºi, nu în ultimul rând, se
gãseºte în anturajul lui Gala Galaction, Tudor Arghezi, Mihail
Sadoveanu, ConstantinescuIaºi, Geo Bogza, Felix Aderca,
Ion Cãlugãru, Mihail Sebastian,
Stephan Roll, Victor Brauner º.a.
Dupã cum se poate observa, legãturi a avut, deopotrivã, cu tradiþionaliºtii ºi avangardiºtii, cu
cei din urmã fiind adesea asociat. Apropierea de cercurile
avangardiste s-a fãcut în mai

multe feluri, însã cel mai consistent episod rãmâne colaborarea,
în 1927, la revista Integral.
Emil Nicolae face o prezentare
generoasã a scriitorului în prefaþa volumului ºi întocmeºte un
dosar critic greu de reunit, dacã
ne gândim cã singura menþionare într-un studiu de amploare
gãsim în Literatura românã
între cele douã rãzboaie mondiale (vol. I) de Ov.S. Crohmãlniceanu. Este vorba despre cronici
de întâmpinare care puncteazã
capacitatea ºi talentul prozatorului de a surprinde lumea evreiascã (B. Fundoianu, Eugen Reglis),
ineditul scriiturii (Tudor Arghezi),
precum ºi trecerea ei în sfera ideilor (Gala Galaction, Leon Volovici). În esenþã, proza sa este una
a ideilor, a ideilor despre religie,
filosofie ºi despre spiritualitatea
rãsfrântã prin alteritatea evreiascã, finalmente, este o analizã lucidã a miºcãrilor de idei din interbelicul românesc, pentru cã, prin
modelul dialogal inserat în text cu
succes, sunt reluate problema
ortodoxiei ºi cea a iudaismului
peste care se aºazã ca o umbrã
cea a comunismului.
Romanul Manuel Sin Marcu
porneºte de la locul comun al
tânãrului inadaptat care intrã deseori în conflict cu sistemul ºi

debuteazã cu scena kafkianã în
care Manuel este trimis în faþa
curþii marþiale. Dimensiunea absurdului se va împleti adesea cu
cea a visului rezultând o scriiturã apropiatã de coloratura suprarealã, astfel încât naratorul, în
deambulãrile sale onirice, pare
un Chagall întors la locurile natale. Manuel, care trecuse prin
ritualul pângãririi cu carne de
porc, îºi proiecteazã în cheie
psihanaliticã ºirul dramelor copilãriei, cum ar fi agresiunea lui

Tobol ºi visul cu acesta. La fel
de semnificativ rãmâne episolul
potopului prin revãrsarea Bistriþei. Este o secvenþã biblicã, în
care copilul neastâmpãrat este
salvat de un personaj emblematic, David, ce îi fixeazã, prin afirmaþia sa, viitorul profil: „De ce
s-o fi refugiind mereu acest copil la periferia vieþii? Ce anume îl
izgoneºte de la realitate spre
nãluci?”. Nici în ochii iubitei
Ada, cu care va fugi ºi va avea
un fiu, nu apare altfel decât ca o
definire a inadaptãrii: „– Nimeni
nu se þine atât de departe de
ºuvoiul vieþii ca tine ºi pe nimeni
nu-l izbeºte ºuvoiul ca pe tine”.
Cel puþin douã axe tematice
constituie deliciul acestei cãrþi.
Prima este, negreºit, datã de imaginea „târgului” natal în care se
aflã comunitatea evreiascã. Târgul este un topos recurent ºi constituie imaginea Raiului. Sunt
multe chipuri de reþinut, însã aº
remarca prezenþa nebunului-înþelept Nusen, ce are o bogatã referenþialitate literarã la capãtul
cãreia îl putem situa pe Zacharias Lichter al lui Matei Cãlinescu. Cele douã sinagogi devin
un „axis mundi”. Aceastã coordonatã se întâlneºte cu visul razant, la firul ierbii, persistent
prin detaliul oniric. De exemplu,

episodul deflorãrii încetinit numai de cei trei „supraveghetori
de hymen”, trei pensionari care
au grijã de cele trei fecioare.
Cea de a doua este datã de asaltul ideatic, pentru cã romanul
este, fãrã a exagera, un manual
de bune practici identitare. Existã multe pasaje vituperante la
adresa pseudoideologilor, numai cã ele ar trebui luate în seamã tocmai pentru actualitatea lor.
Ea poate porni de la joaca unor
copii care se împart în douã tabere, Roma ºi Iudeea, dar este la mijloc formidabila intuiþie legatã de
prefacerile istoriei vizavi de doctrinele de tot felul, secþionate cu
rigoare anatomicã ºi ironie.
Este, nu în cele din urmã, un
roman al violenþei. Capul zdrobit este metafora inaderenþei sociale ºi a reprimãrii. În fine,
avem o diegezã pe alocuri complicatã cu salturi care nu se susþin, scriitura eºueazã adesea în
pledoaria ideologizantã, dar
avem în faþã, dintr-o perspectivã ineditã, o analizã suculentã,
cu sare ºi piper, a inter- ºi postbelicului românesc.
Manuel Sin Marcu este un roman pe nedrept uitat.
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poezia ca rãscumpãrare
a universului pierdut

perspectiva imaginarului în viziunea artisticã
a pictorului Dragoº Gorgorin

a r te

G

aleria „ARTA” a Uniunii Artiºtilor Plastici
din România – Filiala
Craiova a oferit publicului ºi
cunoscãtorilor de artã, într-o prezentare de excepþie, un veritabil
recital pictural cu lucrãrile artistului plastic DRAGOª GORGORIN. Expoziþia s-a constituit
într-un eveniment cultural al oraºului prin valoarea artisticã, prin
numãrul mare de lucrãri expuse
pe simezele galeriei, dar ºi prin
ineditul ºi diversitatea temelor pe
care artistul le abordeazã.
DRAGOª GORGORIN este un
artist tânãr, un artist talentat ºi
inventiv, chiar inovativ prin gãsirea unor soluþii tematice ºi tehnice originale. Fascineazã uºurinþa cu care Dragoº Gorgorin compune spaþiile plastice, organizarea echilibrului ºi a liniilor de forþã ale compoziþiei, punând în evidenþã centrul de interes, focusând elementul pe care îl considerã esenþial în redarea subiectului narativ al tabloului. Uneori
acest element primordial poate sã
fie un element abstract sau simbolic, real sau imaginar. Dragoº
Gorgorin se joacã cu lumina, cu
efectele de clar obscur, cu perspectiva, folosind în unele compoziþii chiar perspectiva afectivã,
conferind subiectului descriptiv
al tablourilor un nou înþeles, personalizând într-o manierã modernã teme clasice. Talentul ºi dorinþa de a picta l-au îndrumat pe
Dragoº Gorgorin spre Liceul de
Artã din Craiova unde ºi-a început studiile de specialitate sub
îndrumarea unora dintre cei mai
buni profesori de artã, cunoscuþi
artiºti de talie naþionalã ºi internaþionalã: maeºtrii Rusu Grigorian ºi Rusu Gheorghiþa, Mihail
Trifan ºi Emilian Popescu. ªi-a
continuat studiile de specialitate în învãþãmântul superior –
finalizate prin masterat în specializarea Restaurare operã de artã
– Patrimoniu mobil ºi imobil. Este
un nume cunoscut în oraºul nostru ºi in lumea artelor vizuale prin

L

a începutul toamnei,
Galeria Arta din Craiova a prezentat pe simeze expoziþia de icoane pe sticlã intitulatã „Icoanele Maicii
Domnului”, realizatã de Mihai
Nistor, pictor cu mare experienþã care a abordat de-a lungul
timpului diferite teme ºi stiluri
de picturã. Artistul este cunoscut publicului larg drept un specialist în dificila artã a restaurãrii, expert acreditat de Ministerul Culturii în domeniul picturii
în ulei, prin mâinile sale trecând,
de-a lungul timpului, numeroase lucrãri de patrimoniu.
Cu o mare sensibilitate ºi o timiditate excesivã, Mihai Nistor a
lucrat neîncetat, cu acribie, întro tãcere contemplativã, timp de
mulþi ani. De la ultima expoziþie
personalã din 2016, în care prezenta apetenþa pentru o viziune
abstract-decorativã, care l-a urmãrit mereu, revine acum cu o
expoziþie de artã sacrã dedicatã
în întregime iconografiei Maicii
Domnului.
Fiind prima expoziþie de facturã religioasã a artistului, acesta
reuºeºte sã inducã privitorului
acea stare de echilibru ºi profunzime rar întâlnite, scoþându-l dintrun cotidian intoxicat cu imagini ale
contemporaneitãþii adesea îmbi-
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numeroasele lucrãri expuse ºi remarcate la galerii ºi saloane de
artã, în expoziþii colective sau tematice. A obþinut marele premiu
la „Expoziþia - Manifest, Kozlodui = Bila Neagrã”, organizatã în
cadrul evenimentelor „România
100” din anul centenar 2018.
Expoziþia personalã de picturã de la galeria „ARTA” a prezentat publicului lucrãri noi, realizate în anii 2018-2019, organizate pe
teme sau cicluri tematice. A impresionat peisajul rural, servind
ca fundal autentic, susþinând elementele specifice satului românesc: case, dealuri, biserica,
cimitirul sãtesc, curtea cu pãsãri
ºi animale, personaje în straie þãrãneºti, tradiþionale. Timpul ºi
spaþiul dispar. Paradoxal, liniºtea
patriarhalã este redatã prin culori
intense, ale cãror contraste sunt
estompate ºi se pierd în luminã:
„La tãmâiat”, „În bãtãtura”, Sfânta Împãrtãºanie”.
Ca un ecou al trecerilor sale prin
diferite oraºe, Dragoº Gorgorin
este atras de peisajul citadin, de
structuri ºi forme arhitecturale arhaice, de istoria si frumuseþea imaginii. Peisajul urban se transformã în document, pãstrând memoria ºi identitatea locului – regãsitã

în ziduri vechi de cãrãmidã, bolþi,
turnuri medievale, care îºi întind
umbrele lungi pe pavajul de piatrã: „Peisaj urban din Sibiu”, „Piaþa aurarilor”, „Centrul Vechi”,
„Toamna în Ciºmigiu”. Unele tablouri sunt pictate sub impresia
cãlãtoriilor prin Spania, surprinzând specificul naþional ºi local,
cu exotismul, cromatica ºi dinamismul iberic: „Corida”, „Taur ºi
toreador”, „Dans spaniol”.
Într-o expoziþie personalã atât
de cuprinzãtoare, exhaustivã,
zona centralã a simezelor este
destinatã, firesc, temelor sociale, regãsite în compoziþii ample
cu personaje statice sau dramatice, cu intense trãiri interioare
determinate de dramele existenþialiste. Un loc important îl ocupã strigãtul de ajutor al omului
ameninþat sau ucis de propriile
creaþii: poluare, rãzboi, distrugerea mediului ambiant, pericolul
nuclear cu ameninþarea însãºi a
existenþei umane: „Poveste tristã”,
„Mesaj din Kozlodui”.
Tema preferatã de pictor este
portretul. Plecând cronologic, de
la cel mai vechi tablou al expoziþiei, „Portret de fetiþã”, pictat in
urma cu un an, lucrat în maniera
clarobscurului rembrandian, con-

statãm evoluþia ºi modificarea relaþionãrii iconografice, motivul
artistic depãºeºte convenþia, urmãrind semnificaþia ºi mesajul imaginii, personalizarea trãsãturilor ºi
asemãnarea cu modelul. În lucrãrile sale, pictorul este preocupat
de toate celelalte elemente ale limbajului plastic: redarea corectã a
proporþiilor, materialitatea detaliilor – carnaþie, strãlucirea ochilor,
obrajii îmbujoraþi, aspectul ºi tridimensionalitatea formelor anatomice ºi a vesmintelor. Portretele
pot fi situate într-un cadru intim,
interior sau în deschiderea vastã
a peisajului natural, cu flori, copaci, cer. Spaþiul plastic al compoziþiei poate sã fie abstract, imaginar sau descriptiv, evidenþiind ºi
accentuând personalitatea, identitatea sau starea modelului:
„Portret de fatã în câmp cu flori”,
portrete de copii, de bãtrâni.
Portretul fanion, emblematic,
al expoziþiei este „Autoportret”,
tablou definitoriu pentru relaþia
dintre spaþiul real al miºcãrii ºi
spaþiul virtual de evadare voluptoasã a trãirilor ºi stãrilor sufleteºti în nemiºcarea cãlãtorului.
Pictorul este in picioare, gânditor, meditativ, oprit pe culoarul de
trecere al vagonului trenului care

icoanele Maicii Domnului
batã în kitsch. Discursul plastic al
artistului este centrat pe respectarea cât mai fidelã a canoanelor
artei bizantine, mãiestria execuþiei
putând fi admiratã în fiecare din
cele douãzeci de reprezentãri ale
Maicii Domnului, care ilustreazã
cele mai importante zone ale ortodoxiei (icoane ruseºti sau de la
Muntele Athos - Schitul Sf. Ioan
Botezãtorul, Prodomul).
Apãrute înainte de Bizanþ, imaginile considerate reprezentative,
care dupã învãþãtura Bisericii ºi a
Sfinþilor Pãrinþi s-au apropiat cel
mai mult de „prototip”, au fost
replicate devenind, de-a lungul
timpului, adevãrate modele. Astfel, de multe secole, aceste imagini - simbol au ajuns sã fie redescoperite de nenumãrate ori, de
o serie întreagã meºteri iconari.
Respectarea elementelor canonice este absolut obligatorie în pictura de facturã religioasã ºi nu
suportã intervenþii de fond, care
ar putea altera sensul teologic.
Lucrãrile prezentate de Mihai
Nistor se disting, prin tehnica realizãrii ºi materialele folosite,
pigmenþi naturali, foiþã de aur etc.
- tehnica icoanelor pe sticlã pre-

supune o stãpânire a meºteºugului, acestea fiind realizate invers
decât pe lemn, plecând de la cele
mai mici detalii ºi terminând cu
imaginea de fundal.
Inovaþia ºi tradiþia pot coexista
în iconografie, fiecare perioadã
având specificul sãu, în funcþie de
influenþele exercitate în epocã (ex.
stilul gotic, baroc), reuºind astfel
sã aducã un plus de viziune în reformularea conceptului de frumos.
Revenind la canon, felul în care
Mihail Nistor îl interiorizeazã, felul în care îl înþelege ºi îl transpune, duce la valorizarea calitãþilor
artistice ale imaginii. De acest lucru depinde legãtura icoanei cu
tradiþia pe care au construit-o teologii, fapt ce pãstreazã permanent legãtura cu trecutul ºi cu viziuni estetice anterioare.
Expoziþia „Icoanele Maicii
Domnului” îi propune vizitatorului sã înþeleagã icoana, ca purtãtoare de tradiþie, nu doar prin elementele tehnice pe care autorul
le stãpâneºte cu multã migalã ºi
mãiestrie, reuºind în plus sã armonizeze o serie întreagã de elemente decorative din arta clasicã occidentalã cu cele tipice tra-
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diþiei populare româneºti. Astfel,
universul pictural creat de Mihai
Nistor este unul unic ºi te transpune cu uºurinþã prin tradiþia diverselor epoci, creând astfel o
senzaþie atemporalã ºi, în acelaºi

se deplaseazã. Miºcarea este
susþinutã ºi preluatã de peisajul
verde, care fuge pe lângã tren,
într-un fantastic echilibru de static ºi dinamic, între cer ºi pãmânt.
Opriþi timpul, opriþi spaþiul, opriþi
momentul, rãmâne clipa de puritate a cuvântului nerostit, încremenirea gândului purtat de miºcarea trenului ºi expresivitatea
chipului artistului, care îºi continuã înaintarea stând în faþa ferestrei deschise a trenului. Semnificaþia tabloului este susþinutã
de gama cromaticã rafinatã, rece,
de albastru ºi verde ºi de culorile
ternare, ocruri ºi brunuri calde,
reprezentând relaþia pãmânt – om
– univers. ªi semnul atât de omenesc al timpului – ceasul albastru, la fel ca ºi privirea artistului –
îndreptatã spre cer, spre desãvârºire! Un „Autoportret” simbol, al
timpului oprit în loc, al unei clipe
ireversibile din drumul fãrã de sfârºit al vieþii, al gândului omenesc.
Pictura lui Dragoº Gorgorin
este un mesaj artistic al drumului spre perfecþiune, al dãruirii.
Este mesajul luminii, al credinþei ºi al smereniei în faþa divinitãþii, în faþa simplitãþii ºi armoniei lumii. O reprezentare ineditã a valorilor create de om, a
tradiþiilor, a diversitãþii ºi frumuseþii chipului ºi sentimentelor umane. Pictorul foloseºte cu
multã ºtiinþã ºi talent regulile
limbajului plastic, tehnicile consacrate bazate pe culori de ulei,
tempera ºi acuarele, tehnici mixte cu emulsii, verniuri ºi glasiuri. Armonizeazã tuºa graficã,
energicã cu cea picturalã, în
funcþie de subiectul tabloului. O
expoziþie diversã tematic, dar
unitarã, acordatã valoric, tehnic,
artistic la cele mai înalte exigenþe, dovedind maturitatea profesionalã a unui pictor tânãr la început de drum.
DRAGOª GORGORIN se
dovedeºte un adevãrat profesionist al picturii, un autentic maestru, creator al operei de artã.

n Magda Buce Rãduþ
timp, atotcuprinzãtoare. Iar
aceastã expoziþie personalã a lui
Mihai Nistor rãmâne o demonstraþie a faptului cã resursele expresive alei artei bizantine îºi pãstreazã încã prospeþimea ºi pot fi
în concordanþã cu spiritul ºi sensibilitatea modernitãþii.

n Emilian Albu

n CRISTI NEDELCU

C

ristian Theodor Popescu este unul dintre regizorii importanþi ai
momentului. Dincolo de spectacolele sale, de cele mai multe ori
provocatoare, dincolo de activitatea sa didacticã (Predã la
UNATC, la The University of
Montana din Missoula, The National Theatre School of Canada
ºi The University of Quebec din
Montreal), este ºi unul dintre teoreticienii teatrului românesc, lucru mai puþin întâlnit la noi. Este
autorul volumului Surplus de
oameni sau surplus de idei. Pionierii miºcãrii independente în
teatrul românesc post 1989 în
care sunt trecute în revistã cele
mai importante momente ale evoluþiei teatrului dupã cãderea comunismului.
În cadrul primei întâlniri pe
care am organizat-o sub genericul ArteCarte, Cristian Theodor
Popescu a vorbit despre cum
vede el teatrul ºi cum vede relaþia dintre regizor ºi spectator.
Pentru Cristian Theodor Popescu, teatrul nu este realitatea
scenicã. Nu este nici reprezentarea spectatorului despre aceastã
realitate. Este locul de întâlnire a
celor douã elemente, un fel de
hologramã pentru a cãrui realizare spectatorul este aproape la fel
de responsabil ca ºi regizorul.
Altfel spus, Cristian Theodor
Popescu considerã teatrul în primul rând o întâlnire. O întâlnire
între spectator ºi regizor, un adevãrat moment de graþie care îi
pune alãturi pe cei doi. Mergând
mai departe cu analiza, Cristian
Theodor Popescu identificã mai
multe tipuri de raporturi care se
stabilesc între regizor ºi spectator ºi care duc la construirea acestei holograme. În mod evident,
aceastã taxinomie este influenþatã de clasificarea formelor de teatru în viziunea lui Peter Brook.
Raporturile despre care Cristian
Theodor Popescu vorbeºte sunt:

Raportul de tip
manipulativ
Este raportul care ia naºtere
între un regizor decis sã stabileascã o comunicare de tip afectiv ºi un spectator care este în-

demnat sã îºi deschidã doar canalul emoþional prin care recepteazã spectacolul. În genul acesta de montãri, nu cuvintele sunt
cele care conteazã, ci tot ceea ce
se aflã în spatele lor, care vine
din inconºtientul individual sau
colectiv. Acest tip de raport vine
din teoriile lui Antonin Artaud
care afirma:
„Dacã muzica influenþeazã
ºerpii, aceasta nu se datoreazã
noþiunilor spirituale aduse de
ea, ci doar faptului cã ºerpii
sunt lungi, cã se încolãcesc pe
pãmânt, atingându-l cu aproape tot corpul; iar vibraþiile muzicale comunicate pãmântului
îi ating ca un masaj foarte subtil ºi prelungit; ei bine, propun
sã ne comportãm cu spectatorii ca ºi cu ºerpii transportaþi
de farmecul muzicii, fãcându-i
sã ajungã prin organism pânã
la cele mai subtile noþiuni”.
Exemplul ilustrativ îl reprezintã „Trilogia Anticã” a lui Andrei
ªerban. Dupã cum se ºtie, regizorul a decis ca piesa sã fie jucatã în limbi inaccesibile publicului
(latinã, greaca veche, aramaicã)
pentru ca spectatorii sã poatã
experimenta doar emoþia neflitratã de înþelegere. Acest gen de
teatru se aflã la un capãt al scalei, în timp ce la celãlalt se situeazã melodramele, acolo unde conþinutul nu este ignorant, ci pus
sã serveascã aceleiaºi cauze – sã
impresioneze spectatorul la nivel
emoþional.

nard Dort, explicã apariþia regizorului ca pe o necesitate cauzatã de „mutaþii ale publicului ºi
consecinþele acestora în tratarea
textelor. Vechile unanimitãþi «explodeazã» ºi se impune o relativizare a lecturii textului. Aºadar
regizorul devine un interpret al
textului care îi oferã spectatorului propria sa versiune. Este cazul multor dintre spectacolele
contemporane semnate de regizori importanþi, fie cã vorbim despre Lev Dodin, Thomas Ostermeier sau Vlad Mugur. Dupã cum
susþine Cristian Theodor Popescu, o astfel de abordare face parte din încercãrile artei de a obþine „o cunoaºtere a realitãþii
la fel de validã precum cea
ºtiinþificã prin refuzul de a-i
acorda (spectatorului, n.n.) satisfacþiile înºelãtoare pe care i
le oferã falsul umanism fariseic
al vânzãtorilor de iluzii.”
De aceea, în multe astfel de
spectacole se folosesc tehnici
brechtiene de distanþare faþã de
rol, denunþând în permanent iluzia pe care teatrul o cultivã.

Raportul de tip
narcisist
Este raportul în care regizorul
ignorã aproape în totalitate publicul, de la care aºteaptã un singur
lucru – sã îi aprecieze opera. Este
o atitudine întâlnitã frecvent nu
doar în teatru, ci în întreaga lume
artisticã – aceea cã publicul nu

este pe deplin pregãtit sã înþeleagã efortul creator. De exemplu,
Robert Wilson se declarã mereu
ºocat cã cineva rãmâne în salã sã
îi urmãreascã pânã la capãt spectacolele. Cristian Theodor Popescu susþine cã un astfel de tip de
raport cu publicul, pe care el îl
numeºte narcisist, se aseamãnã cu
cel din artele vizuale.
„Spectacolul e conceput ca
un obiect în sine, ce poate fi amplasat oriunde, ca o instalaþie. E
un tip de teatru care se reflectã în
spectatori ca într-o oglindã, un
obiect conceput sã fie admirat.
Scopul lui e sã impresioneze prin
rafinament, sã seducã ºi sã fascineze, dar pãstrându-ºi distanþa,
inaccesibilitatea. Calea de acces
cãtre el, e în principal, uneori
chiar exclusiv, esteticã”

Raportul de tip
provocator
Este genul de raport pe care îl
provoacã un regizor care pune
sub semnul întrebãrii fundamentele teatrului, sau ceea ce Peter
Brook numea „reflexele condiþionate”. Întrebãrile care se nasc
în urma unei astfel de experienþe
devin esenþiale – „De fapt, de ce
teatru? La ce bun? E un anacronism, o ciudãþenie, supravieþuind ca monument sau tradiþie?
De ce aplaudãm, ºi ce anume?
Ocupã scena un loc adevãrat în
viaþa noastrã? ªi ce funcþie ar
putea sã îndeplineascã? La ce

ar putea servi? Ce ar putea ea
explora?”
Printre exemplele pe care Cristian Theodor Popescu le citeazã
se numãrã alcãtuirea distribuþiei
piesei „Regele Lear” numai din
actriþe de cãtre Andrei ªerban sau
distribuþia pe sexe inversate în
spectacolul „O scrisoare pierdutã” al lui Tompa Gábor.
În mod clar, raporturile amintite mai sus se gãsesc rar în formã
purã într-o realitate teatralã. În
mod curent, într-o montare se întâlnesc, în doze diferite, mai multe, sau poate toate, în funcþie de
foarte mulþi factori.
Teoriile lui Cristian Theodor
Popescu nu se opresc însã la relaþia dintre regizor ºi spectator.
Ele se vor dezvolta ºi în direcþia
relaþiilor dintre regizor ºi actor.
Recent la Târgu Mureº, Cristian
Theodor Popescu a dezvoltat un
program în cadrul cãruia l-a avut
ca invitat pe Grzegorz Jarzyna,
unul dintre marii regizori polonezi
ai momentului, director artistic al
Companiei TR Warsawa. Acesta
este autorul unor teorii legate de
actori ºi regizori în care Cristian
Theodor Popescu s-a regãsit ºi
de la care doreºte sã porneascã
în dezvoltarea teoreticã pe care
doreºte sã o facã.
Rãmâne sã aºteptãm cu interes acest viitor excurs teoretic,
pentru cã în lumea teatralã sunt
rare cazurile când sunt supuse
discuþiei idei teoretice.

Raportul de tip
didactic
Un astfel de raport îl transformã pe regizor într-un profesor
care îºi asumã sarcina de a preda
spectatorului-elev o lecþie despre
cum trebuie interpretat textul. În
cele mai multe cazuri, acest tip de
raport se stabileºte atunci când
regizorul opteazã pentru un text
clasic cãruia îi oferã o interpretare nouã. Ceea ce conteazã într-o
astfel de situaþie este concepþia
care sã la baza construcþiei regizorale. Este unul dintre motivele
apariþiei, în spectacologia modernã, a regizorului, post inexistent
în epoca pre-modernã. George
Banu, preluând o idee a lui Ber-
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Virgil Teodorescu ºi suprarealismul european

F

acultatea de Litere a
Universitãþii din Craiova
organizeazã, în intervalul 22-23 noiembrie 2019, cea de-a
ºasea ediþie a Simpozionului Naþional „Craiova ºi Avangarda Europeanã” care are ca temã de dezbatere „Virgil Teodorescu ºi suprarealismul european”, dat fiind faptul cã se împlinesc 110 ani de la
naºterea autorului poemului în
leopardã. Invitatul de onoare din
acest an va fi scriitoarea ºi traducãtoarea Nora Iuga, care va þine o
conferinþã despre raportul dintre
avangardã, suprarealism ºi onirism. La ediþia din acest an a simpozionului vor participa universitari (Michael Finkenthal, Emanuela Ilie, Ilona Duþã, Mihai Ene),
cercetãtori (Florin Colonaº, Isabel

Vintilã, Alexandru Ovidiu Vintilã,
Adi G. Secarã, Andrei Velea, Gabriela Boangiu, Maria Dinu), critici de artã (Emil Nicolae ºi Cãtãlin
Davidescu), materanzi ºi docto-

ranzi (Anca Chiorean, Rãzvan Cojocaru, Anca ªerban, Roxana Ilie,
Elena Bãlãºanu, Elena Diana Gãvan, Carmen Teodora Fãgeþeanu,
Carmen Mihai ºi Mioara Drãguþ).
Echipa de organizare a simpozionului este formatã din Petriºor
Militaru, Silviu Gongonea ºi Gabriel Nedelea. Între intervalele
destinate susþinerii comunicãrilor
ºtiinþifice, vor avea loc lansãri de
carte ce au ca temã problematica
avangardelor la care vor lua cuvântul specialiºti din domeniu ºi
la care vor lua parte atât profesori
ºi studenþi, cât ºi publicul larg.
Prima ediþie a Simpozionului
Naþional „Craiova ºi Avangarda
Europeanã” a avut loc pe 6-7 decembrie 2013, iar subiectul dezbaterilor a fost opera literarã ºi

graficã a suprarealistului Gherasim Luca, cu ocazia împlinirii a
100 de ani de la naºterea poetului francez de origine românã. Invitat de onoare a fost criticul de
artã Cãtãlin Davidescu. A doua
ediþie, din 28-29 noiembrie 2014,
a avut ca temã „Suprarealismul
lui Dolfi Trost”, ºi l-a avut ca invitat de onoare pe Michael
Finkenthal (de la John Hopkins
University). Ediþia a treia a simpozionului s-a desfãºurat pe 4 ºi
5 decembrie 2015 ºi a fost dedicatã lui Gellu Naum, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la naºtere
sa, invitaþi de onoare fiind Simona Popescu ºi Ion Bogdan Lefter
(Universitatea din Bucureºti).
Ediþia din 2016 a fost dedicatã
Centenarului Dada, invitat de

onoare fiind Petre Rãileanu – istoric literar ºi cercetãtor independent în domeniul avangardei.
Primele patru ediþii ale Simpozionului Naþional „Craiova ºi Avangarda Europeanã” au fost organizate sub auspiciile Casei de Culturã „Traian Demetrescu” din
Craiova. Ediþia din 2018 a fost organizatã de Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”
ºi a avut ca temã „Marea Unire ºi
începuturile avangardei româneºti – Saºa Panã ºi Miºcarea de
la Unu. 90 de ani de la înfiinþarea
revistei Unu“ ºi a avut ca invitaþi
de onoare pe Vladimir Panã – fiul
lui Saºa Panã, una dintre cele mai
proeminente figuri ale avangardei noastre istorice, ºi pe scriitorul Geo ªerban. (Redacþia)
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a r te

teatrul ca hologramã ºi 4 tipuri de raporturi
dintre regizor ºi spectator

n GHEORGHE FABIAN

tripticul puccinian – o capodoperã

a r te

O

pera Românã din Craiova organizeazã, în
perioada 11 octombrie
– 17 noiembrie 2019, cea de a
XVI-a ediþie a Festivalului Internaþional „Elena Teodorini”, manifestare ce s-a bucurat de-a lungul anilor de un frumos succes
de public, atrãgând atenþia asupra faptului cã, în oraºul Craiova, opera, ca gen muzical, continuã sã atragã iubitorii artei sonore ºi sã propunã evenimente
artistice de nivel superior. Dincolo de conglomeratul acþiunilor
din cadrul festivalului, remarcãm
invitarea Teatrului de Operã din
Varna, cu douã spectacole („Norma” de V. Bellini ºi „West Side
Story” de L. Bernstein), a unui
grup de balerini ai Teatrului „La
Scala” din Milano (într-un spectacol de dans contemporan), precum ºi cele douã spectacole de
operã ale instituþiei gazdã a festivalului („Gianni Schicchi” de G.
Puccini ºi „La Traviata” de G.
Verdi). Celebrul triptic puccinian,
conceput ca un întreg dramaturgic, este arareori prezentat în integralitate. Cele trei opere într-un
act – „Il Tabarro” (Mantaua), un
veritabil poem dedicat naturii,
„Suor Angelica” (Sora Angelica),
destul de inegalã ca expresie teatralã, ºi „Gianni Schicchi”, operã
comicã, un irezistibil act zeflemitor, de autentic dramatism –, pot
fi considerate ca trei modalitãþi
de abordare a iubirii: instinctualã, misticã ºi, în final, un tablou al
lãcomiei, din care nu lipsesc adevãrate sentimente omeneºti;
aceste considerente apropie ºi
deosebesc pãrþile tripticului.

Gianni Schicchi, în versiunea
prezentatã cu ocazia premierei
(20.10.2019), sub semnãtura regizoarei Edna Garabedian (din
SUA), a cunoscut o desfãºurare
încãrcatã de umor ºi debordantã
miºcare scenicã a interpreþilor.
Ideile hazlii predominã, iar jocul
actoricesc, fãrã cusur. Dincolo de
o anumitã „forþare” a comicului,
am remarcat spontaneitatea ºi
aplombul evoluþiilor actoriceºti.
Baritonul Gabriel Manro, în rolul
titular, a acaparat pur ºi simplu
scena, nu doar prin atitudinea ºi
statura sa impozantã, dar ºi prin
stãpânirea vocalitãþii (pe alocuri
cu „stridenþe”, mai mult sau mai
puþin justificate). În rolul Laurettei, a evoluat soprana Mariana
Bulicanu, dovedind stãpânire de
sine ºi virtuþi vocale de luat în
seamã (o anumitã naivitate de
fetiþã neprihãnitã credem cã era
mai apropiatã de structura personajului). Tenorul Federico
Buttazzo, întruchipându-l pe tânãrul Rinuccio, deºi din punct de vedere vocal a acoperit partitura rolului cu destulã lejeritate, ca apariþie scenicã este destul de „inegal”, mai puþin expresiv. Ne-a plãcut ºi mezzosoprana Linda Baird,
în rolul Zitei, (bãtrâna veriºoarã a
defunctului Buoso Donati), impresionând prin jocul actoricesc ºi
maleabilitatea relaþionãrii cu celelalte personaje ale operei.
Scenografia lui Rãsvan Drãgãnescu pãstreazã pecetea profesionalismului incontestabil al
acestui experimentat, neostoit ºi
statornic artist vizual al scenei lirice craiovene. Pentru dirijor,
aceastã operã este o probã de foc,

în sensul cã îi oferã ocazia sã-ºi
punã în valoare iscusinþa corelãrii scenei cu fosa. Lorenzo Bizzarri
a izbutit sã scoatã în evidenþã
calitãþile orchestrei ORC (concertmaistru Meda Stanciu); a fost
convingãtor în momentele de
vervã sonorã, în fragmentele
„acompaniatoare” ale soliºtilor,
instrumental excelent susþinuþi,
reliefând, totodatã, ºi sonoritãþile camerale (sugerând o „calma-

re” a tumultului scenic, un respiro de naturã dramaturgicã). Dominanta serii a fost plinãtatea
sunetului, temporitmicitatea pe
deplin justificatã ºi buna „armonizare” a cântãreþilor cu orchestra. Cele trei momente muzicale
pe care melomanul le reþine din
aceastã operã constau în aria
Laurettei „O mio babbino caro”,
o adevãratã perlã a melodismului
puccinian, apoi „Firenze e come

un albero fiorito” a lui Rinuccio,
ºi duetul final al îndrãgostiþilor.
Rãsfoind programul festivalului, nicãieri nu este specificat care
din cei paisprezece interpreþi ai
operei sunt membri ai colectivului ORC ºi care sunt invitaþi. Opera craioveanã nu se produce, temporar, pe scena proprie. Se poate
pune urmãtoarea întrebare: are
însã ansamblul propriu complet?
*
Am participat, în data de 10
octombrie 2019, la deschiderea
noii stagiuni a Filarmonicii „Oltenia”, o deschidere atipicã, în sensul cã inauguralul s-a produs
într-o zi de joi (ºi nu vineri, ziua
consacratã), iar programul propus nu s-a situat în sfera tradiþionalului, a simfonismului standardizat. Dirijorul Marius Hristescu a propus Filarmonicii o
muzicã mai lejerã, constând dintr-o primã audiþie pe þarã a lucrãrii compozitorului contemporan
Karl Jenkins: Symphonic Adiemus, un opus apropiat de ceea
ce numim „world music”, în care
corul ºi orchestra (concertmaistru Octavian Gorun) îºi împletesc
discursul de o manierã ce constituie un tot unitar indivizibil, pe
deplin expresiv; instrumentele de
percuþie de mici dimensiuni folosite de autor conferã sonoritãþii
o anume specificitate, cu trimitere la muzici africane, cubaneze.
Alãturi de orchestrã, remarcãm
evoluþia spectaculoasã a coralei
academice a Filarmonicii, îndrumatã de Pavel ªopov, un profesionist autentic ºi experimentat dirijor de cor.

Gabriel Manro ºi Mariana Bulicanu

ce conþine o paginã de partiturã?

F

iecare interpret dintr-o
orchestrã simfonicã are
pe scenã în faþa lui un
pupitru, iar pe pupitru se aflã notele. Aceste note dupã care se
cântã poartã denumirea de ºtimã
(dupã termenul din limba germanã stimme = voce). Violoniºtii
cântã de pe ºtima viorii, oboistul de pe ºtima primul oboist, al
doilea oboist de pe ºtima celui
de-al doilea oboist, timpanii se
ghideazã dupã ºtima instrumentelor de percuþie º.a.m.d. În faþa
dirijorului (când nu dirijeazã din
memorie) se aflã, de asemenea,
un pupitru (puþin mai deosebit
de cel al orchestranþilor), pe el
se aflã notele. Nu este vorba,
însã, de note similare cu cele pe
care le au în faþa lor interpreþii,
nu este o ºtimã. În faþa dirijorului stã partitura generalã. Dirijorul urmãreºte ceea ce cântã
fiecare instrumentist ºi fiecare
grup de instrumente, trebuie sã
aibã în faþa lui notele întregii orchestre, care sunt aºezate de aºa
naturã încât sã le urmãreascã cu
uºurinþã. Tot ceea ce este scris,
ceea ce cântã întreaga orchestrã se numeºte simplu partiturã
(„atotcuprinzãtoare carte” – Eugen Pricope). Este vorba, aici, despre notele dirijorului, din ele studiazã acasã, din ele se pregãteºte pentru repetiþii ºi din ele dirijeazã în cadrul concertelor publice. Dacã dirijeazã din memorie trebuie sã înveþe întreaga partiturã
pe dinafarã. La prima vedere, partitura pare destul de complicatã.
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Nu e nevoie ca un neiniþiat sã ºtie
notele pentru a înþelege cât de simplu este conceputã partitura, þinând cont de familii (grupuri) timbrale, de înãlþimea sunetelor produse de instrumentele din cadrul
unei familii (de la grav spre acut).
Sã luãm, ca exemplu, prima paginã a Simfoniei nr. 7 în La major

de L.v. Beethoven. Instrumentele din partiturã nu sunt înºirate la
întâmplare. Primul grup, constând
din patru portative formeazã instrumentele de suflat din lemn
(flaute, oboaie, clarinete, fagoturi); al doilea grup de sus îl formeazã suflãtorii din alamã (corni,
trompete, tromboane, tubã); al
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treilea este reprezentat de instrumentele de percuþie (timpane), al
patrulea grup îl formeazã instrumentele cu coarde ºi arcuº (viori,
viole, violoncele, contrabaºi).
Familiile de instrumente sunt unite printr-o acoladã. Simfonia a
fost intitulatã în limba germanã,
pentru cã autorul este german, iar
notele au fost tipãrite în Germania. Care sunt cele mai importante însemnãri: titlul lucrãrii (Symphonia No 7; No înseamnã Numero, numãrul, adicã Simfonia numãrul 7); sub titlu este marea cifrã romanã I (adicã prima parte a
simfoniei); apoi, numele autorului ºi precizarea anului naºterii ºi
cel al morþii (1770-1827); dupã
nume, este o însemnare curioasã, Op. 92 (Op. înseamnã opus,
în româneºte operã – lucrare, adicã aceastã simfonie este a 92-a
lucrare a lui L.v. Beethoven); însemnarea tempo-ului, în stânga
deasupra notelor – Poco sostenuto, tempo valabil pentru toate
instrumentele menþionate pe
aceastã paginã de partiturã, alãturi, indicaþia metronomului (pãtrimea = 69). Întotdeauna pe prima paginã a partiturii sunt menþionate (înºirate) instrumentele
care cântã. La început, primele
portative cuprind: 2 flaute, 2
oboaie, 2 clarinete (acordate în
La), 2 fagoturi, 2 corni (în La),
2 trompete (în Re), 2 timpane (în
La ºi Mi). Apoi, viorile prime ºi
secunde, viole, violoncele ºi contrabaºi. Un alt aspect al partiturii
se referã la însemnãrile dinamice

(nuanþele sonore): menþionate în
litere (p, f, fp, adicã piano, forte,
fortepiano); întreaga orchestrã
începe sã cânte tare (forte). Aranjamentul în partiturã þine cont de
familii de instrumente. Fiecare
rând (portativ) aparþine unui instrument sau unui grup de instrumente. Rândul întâi de sus aparþine flautelor, însã flautele cântã
în duo ºi fiecare flaut cântã altceva. De aceea, primul flaut aparþine notelor scrise deasupra, cel
de al doilea notelor scrise jos.
La fel este ºi în cazul oboaielor,
clarinetelor º.a.m.d. Partitura
este împãrþitã prin liniile unificatoare în mãsuri; este uºor de
observat cine cântã în prima
mãsurã ºi cine nu cântã...
Ca dimensiune, partiturile se
împart în: a) de buzunar (format
mic), utilã dirijorului pentru studiu; poate ajuta ºi melomanul avizat în a urmãri „acþiunea” sonorã
(în concert sau acasã); b) partitura mare (portative mai mari, note
mai uºor de urmãrit); c) de studiu, de dimensiune medie, este
mai mare decât cea de buzunar ºi
mai micã decât cea mare, poate fi
utilã în studiu ºi uneori în dirijat.
A urmãri dupã partiturã un text
muzical reprezintã pentru iubitorul artei sonore, chiar ºi pentru
cel mai puþin avizat, o portiþã deschisã spre înþelegerea explicitã a
muzicii ºi o apropiere de specificul interpretãrii.

n Geo Fabian

D

esfãºuratã, ca de obicei, în organizarea
Asociaþiei Culturale
Craiova, Muzeului Olteniei, a Fotoclubului „Mihai Dan Cãlinescu”, în parteneriat cu Fotoclubul
„Mircea Faria” ºi Inspectoratele
ªcolare Judeþene Dolj, Olt, Gorj,
Vâlcea, Mehedinþi, ediþia din
acest an a Salonului Regional de
Fotografie pentru liceeni „Oltenia în Imagini” – a X-a – s-a bucurat de o participare numeroasã
din partea instituþiilor de învãþãmânt craiovene, dar mult mai firavã regional faþã de alte ediþii.
Juriul, în componenþa tradiþionalã: Preºedinte - Mircea Anghel,
artist fotograf, A.FIAP (preºedinte al Fotoclubului „Mihai DanCãlinescu” din Craiova), Cristi
Nedelcu – directorul Salonului,
Viorel Pîrligras, grafician (Asociaþia Culturalã „Craiova”) ºi Dorian Delureanu, artist fotograf, preºedinte al Fotoclubului „Mircea
Faria”), a desemnat pentru acest
an urmãtoarele distincþii: Marele
Premiu „NICU-DAN GELEP” –
Roberta Isac, de la Colegiul Naþional Economic „Theodor Costescu” Drobeta-Turnu Severin, pentru lucrarea „Coloana infinitului”.
Medalia de Aur a Asociaþiei
„DACICA” Societatea Românã
de Artã Fotograficã a revenit Ivonei Maria Opriºi, de la Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti” Craiova,
Medalia de Argint a Asociaþiei
„DACICA” Societatea Românã
de Artã Fotograficã – Dianei ªtefania Catanã, de la acelaºi colegiu, pentru lucrarea „Drumul regelui”, Medalia de Bronz a Asociaþiei „DACICA” Societatea
Românã de Artã Fotograficã a
revenit Nadei Alexia Al Natour,
de la Colegiul Naþional „Carol I”
Craiova, pentru lucrarea „Efuziune”. S-au mai acordat ºi patru
premii speciale. Elena Niþu, de la
Colegiul Naþional „Carol I”, a
obþinut Premiul Special „Florin
Rogneanu” pentru lucrarea „Fantomatic”, Andrei Alexandru Nicola, de la acelaºi liceu, a primit Premiul Special „Victor Boldâr” al

rilor actuale îmbie mai mult ca oricând spre întoarcerea la momente calme ºi senine pe care muzica
clasicã le oferã din abundenþã.
Credinþa într-un ideal de frumuseþe este o trãsãturã a clasicismului care ne ajutã sã gãsim
noi resurse în trecut, în valorile
pe care s-au construit capodopere ce rezistã timpului, cum este
muzica „titanului de la Bonn”,
Ludwig van Beethoven. Anul
2020 este dedicat, dealtfel, sãrbãtoririi a 250 de ani de la naºterea marelui compozitor german,
creaþiile sale fiind prezente în
programul Stagiunii 2019/2020
Classic+ pentru a aduce un omagiu ultimului clasic ºi primului
romantic din istoria muzicii universale. Compoziþiile româneºti
întregesc o stagiune care aduce
în lumina reflectoarelor rafinamentul ºi profunzimea muzicii, din
perioada clasicismului vienez
pânã în prezent.

Deschiderea Stagiunii 2019/
2020 Classic+ a Filarmonicii
„Oltenia” Craiova a avut loc joi,
10 octombrie, cu o premierã în România, sub bagheta maestrului
Marius Hristescu: „Symphonic
Adiemus” de Karl Jenkins, compozitor apreciat pentru stilul sãu
original, îmbinând muzica clasicã
ºi stilul world music. Este vorba
despre un gen muzical inventiv,
caracterizat prin diversitate armonicã ºi timbralã, o muzicã optimistã ºi relaxantã, pe care Karl Jenkins o abordeazã în ultimii douãzeci de ani pe cinci dintre cele mai
bine vândute albume ale sale.
„Symphonic Adiemus” reia câteva dintre aceste piese ºi le îmbracã într-o formã nouã, cu un discurs sonor îmbogãþit ºi dinamizat
considerabil: grupurile vocale devin ansambluri corale ample,
acompaniate, pentru prima datã,
de orchestrã. Muzica sunã inedit
ºi proaspãt, noutatea venind din

îmbinarea muzicii clasice cu influenþe africane, gospel ºi cu elemente ale muzicii celtice.
Prima parte a stagiunii include, fie compoziþii din perioada
clasicismului muzical, scrise de
Mozart, Beethoven sau Haydn,
fie o lucrare semnatã de un compozitor de referinþã din România.
Artiºtii invitaþi sunt din generaþii
diferite, muzicieni consacraþi alãturi de tinere talente venind din
Rusia – violonista Anna Savkina, din Italia – dirijorul Gian Luigi
Zampieri, din Taiwan - dirijorul
Brian Liao. Desigur, pe scena
acestei stagiuni evolueazã ºi artiºti români: dirijorii Marius Hristescu, Radu Postãvaru ºi Matei
Pop, violonistul Ciprian Oraveþ,
pianistul Mihai Ungureanu, flautistul Cãtãlin Opriþoiu ºi oboista
Cristina Ordean.
Classic+ este numele unei
stagiuni care, pãstrând specificul
repertoriilor de filarmonicã, are o

n Ramona Bãdescu
Specialist în comunicare,
Filarmonica „Oltenia”

„Oltenia în Imagini” vãzutã
prin ochii liceenilor
Fotoclubului „Mircea Faria” pentru fotografia „Ploaie de ziua românilor”. Premiul Special al Fotoclubului „Mihai Dan-Cãlinescu” i-a fost acordat Georgianei
Mihaela Drãghia, de la Colegiul
Naþional „Carol I”, pentru lucrarea „Monolog despre ºtiinþã”, iar
Premiul Special „ªtefan Ciuceanu” al Muzeului Olteniei i-a revenit lui Andrei Guran, de la Colegiul Naþional Economic „Theodor Costescu” Drobeta-Turnu
Severin pentru lucrarea „Castelul artelor”. Premiul de popularitate, în urma votului popular de
pe reþelele de sociabilizare, a revenit elevei Damia Elena Petrescu, de la Colegiul Naþional „Carol I” Craiova, pentru lucrarea
„Supremaþia luminii”.
Tematica abordatã în fotografiile elevilor s-a orientat ºi în acest
an pe clãdiri sau monumente reprezentative din oraºele regiunii
Oltenia, dar ºi pe instantanee de
miºcare, cromatice sau de eveniment. Deºi mai puþin prezent, elementul uman a apãrut în fotografii preponderent în chipuri de tineri sau în parade populare. Bogat reprezentat a fost segmentul
de peisaje, iar compoziþiile de idee
n-au lipsit nici ele.
Lucrãrile admise în competiþie
au fãcut obiectul unei expoziþii
gãzduite în sala „ªtefan Ciuceanu” a Muzeului Olteniei. Iatã lista completã a expozanþilor: Nada
Alexia Al Natour, Andrei Alexandru Nicola, Georgiana Mihaela
Drãghia, Damia Elena Petrescu,
Tania Marinescu, Nicola Andrei
Alexandru, Elena Niþu, Daria-Iulia ªtefãnescu-Vâlvoi, Horia
Nescu, Andrei Florin Mihail (Colegiul Naþional „Carol I” Craiova),
Ivona Maria Opriºi, Diana ªtefania Catana, Ana Maria Berceanu,
Daria Maria Caia (Colegiul Naþi-

onal „Fraþii Buzeºti” Craiova),
Daria Cristiana Dincã (Colegiul
Naþional „Elena Cuza” Craiova),
Teodora Ologu Stancu (Colegiul
Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan” Craiova), Elena Viorica
Geogea (Liceul Voltaire Craiova),

Eduard Alexandru Niþulescu (Liceul de Arte Marin Sorescu),
Anca Teodora Modan (Colegiul
Naþional „Nicolae Titulescu” Craiova), Roberta Isac, Andrei Guran, Edward Falcea, Andrei Adelin ªchiopu, Ariana Grigore (Co-

legiul Naþional Economic „Theodor Costescu” Drobeta-Turnu
Severin), Andrei Mihai Bîrzan ºi
Denis Alexandru Bãlþatu (Liceul
„George Þãrnea” Bãbeni).

n Viorel Pîrligras

Georgiana Mihaela Drãghia – Monolog despre ºtiinþã

S

tagiunea 2019/2020
Classic+ este o invitaþie de a reveni la clasic
sau de a aduce o notã de clasic
în tot ceea ce face omul contemporan, ca reper al certitudinii, al
echilibrului ºi al armoniei. Zilele
grãbite ºi risipa specificã vremu-
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stagiunea 2019/2020 Classic+
la Filarmonica „Oltenia” Craiova
mai clasici ca niciodatã!

semnificaþie cu dublu sens, dar
în planuri diferite. Prima semnificaþie este aspiraþionalã, la nivel
de interacþiune socialã, aducând
la suprafaþã dorinþa de echilibru,
de siguranþã ºi de armonie într-o
lume tot mai grãbitã, „multitasking”. De aceea muzica clasicã,
prin rigoarea ºi simetria ei, aduce
în viaþa oamenilor acea stare interioarã care dã forþa ºi energia
de a merge mai departe, de a face
faþã stressului cotidian.
Cea de-a doua semnificaþie are
un aspect strict muzical, dar cu
ecouri ºi în plan uman. Classic+
este o propunere de a explora, cum
se întâmplã de câteva stagiuni la
Filarmonica „Oltenia” Craiova, diferite fuziuni între muzica clasicã
ºi alte genuri muzicale - pop, jazz,
rock, muzicã de film ºi altele. Aceste concerte atrag atât publicul tânãr, dar ºi un public ocazional, diversificând într-un mod benefic
categoriile de auditori. Mai clasici ca niciodatã este deviza acestei stagiuni ºi numele unei campanii, desfãºurate în Social Media,
care accentueazã nevoia de clasic, de repere ºi de întoarcere la
valori perene.

s er pentine

n GEO CONSTANTINESCU

Marcel Petriºor, Secretul fortului 13,
un roman al memoriei

U

na din cele mai interesante cãrþi memorialistice, foarte bine articulatã din punct de vedere al construcþiei literare, este cea a profesorului Marcel Petriºor, fost
deþinut politic, Fortul 13, cu subtitlul „Convorbiri din detenþie”,
vol. I, (Editura Meridiane, Bucureºti, 1991) ºi vol. II, subintitulat
„Reeducãri ºi execuþii” (Editura
Timpul, Iaºi, 1994). Cartea cuprinde amintirile din perioada 19561960, când autorul a fost închis
în acea teribilã închisoare bucureºteanã, împreunã cu foºti deþinuþi legionari, dar ºi elevi ºi studenþi cu conºtiinþa ridicatã, trecuþi prin experienþa cumplitã a
„reeducãrii” de la Piteºti, una din
cele mai tragice ºi inumane încercãri ale sistemului bolºevic din
România, de a epura fizic ºi moral
generaþia tânãrã, care nu împãrtãºea utopia stalinistã.
Dupã încetarea experienþelor
piteºtene de reducere la zero a
rezistenþei civice în faþa dogmelor unui regim strãin fiinþei neamului, dar impus cu forþa de tancurile sovietice, au avut loc câteva procese politice falsificate, în
teribila tradiþie a „justiþiei” Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, unde au cãzut câteva capete, neînsemnate pentru regim, dar
mai ales din rândul studenþilor
ademeniþi ºi deveniþi torþionari,
în frunte cu Eugen Þurcanu (figura cea mai odioasã dintre aceºtia). Pentru a ºterge urmele unor
asemenea acþiuni criminale, iniþiatorii lor au impus o legendã cu
absurde pretenþii juridice, prin
care se încerca sã se arate lumii
cã atrocitãþile de la Piteºti au fost
impuse de legionarii înºiºi, închiºi acolo, pentru a compromite
regimul instaurat de sovietici.
Cum faptele erau prea evidente,
iar falsurile se susþineau prin cei
care cedaserã la un moment dat
în faþa torturilor (înfometãri, bãtãi, blasfemii, orori, disperãri, destructurãri de conºtiinþe), mai marii poliþiei politice ºi ai „justiþiei” comuniste au organizat un
alt mod de condamnare la moarte a martorilor acelor orori, închizându-i pe toþi, în Fortul 13,
Jilava, în celule insalubre, având
în fiecare dintre acestea pe cineva bonav de tuberculozã, în
ultima fazã a bolii, pentru a-i
contamina pe ceilalþi ºi a-i reduce astfel la tãcere. Desigur, un
mod pervers ºi ipocrit, clocit de
minþile cele mai josnice ale regimului criminal, de a ºterge
urmele celor mai atroce nelegiuiri ale unei astfel de guvernãri scelerate.
Martor ºi victimã a regimului,
viitorul scriitor, deºi nu a trecut
prin „demascãrile” piteºtene, el
reintrând în detenþie, pentru a
doua oarã, ca urmare a miºcãrilor studenþeºti bucureºtene în
sprijinul revoltelor anticomuniste de la Budapesta, a fost atent la
discuþiile colegilor de celulã, privind ororile petrecute de ei în închisoarea munteanã. ªi le-a consemnat cu acribie, având în vedere ºi propria experienþã ca deþinut politic, în nu mai puþin de 14
ani de recluziune, întreruptã foar-
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te puþin (chiar în anul 1956).
Romanul debuteazã cu descrierea realist-naturalistã a spaþiului în care se gãsea construcþia din anii 1880, fostã fortãreaþã ºi mai apoi arsenal de armament, transformatã cu timpul în
puºcãrie politicã. În afarã de patina vremii ºi a abandonãrii îngrijirii ei, fortãreaþa a suferit degradãri exprese chinuirii ºi izolãrii
totale de naturã ºi cosmos a iubitorilor de libertate. Spune autorul: „Geamurile care dãdeau în
curtea-ntâi erau date cu pãcurã ºi
bãtute în cuie, iar mai târziu zãgãzuite ºi cu obloane prin care
aerul nu se putea strecura decât
de jos în sus, sau de sus în jos,
dupã anotimp. În dreptul lor, pe
deasupra zidului, duhoarea care
ieºea din piepturile celor osândiþi pârjolea iarba ca o limbã de
foc” (Marcel Petriºor, Fortul
numãrul 13, vol. I., p. 12). Fãrã
aer, fãrã luminã naturalã, numai
cu cea chioarã a unui bec veºnic
aprins, în tãcere mormântalã, încremeniþi în poziþie dreaptã, aºezaþi pe marginea priciurilor tari,
privind spre uºã, fãrã mãcar sã
poatã alina cât de cât stingerea
celui contaminat cu bacilul morþii, cu toþii ºtiau cã speranþa supravieþuirii este mult departe.
Adaugã autorul: „Le dãduserã cu
alte cuvinte, toþi probele netemeiniciei oricãrei speranþe, a
oricãrei perspective de scãpare,
fãcându-i sã simtã ºi biologic cã
din Casimcã nu mai puteau nicidecum ieºi vii. Trebuiau sã piarã
cu orice preþ, ºi nu numai sã piarã ci, dacã s-ar fi putut, o datã cu
ei sã disparã ºi orice urmã de
cunoºtinþã a ceea ce a fost, vãzut, trãit ºi învãþat de fiecare pânã
atunci” (op. cit, vol. I, p. 65). Foamea, frigul, bãtãile, umilinþele,
jignirile permamente, promiscuitatea totalã ºi continua ameninþare tãcutã a morþii datoritã
bacilului ucigaº constituiau orizontul opac al fiinþelor încremenite în disperare. ªi totuºi...
Aceºti oameni comunicau pe
furiº, þineau conferinþe, dezbãteau politica la zi învãþau limbi
strãine, scriau poezii. Atât cât
puteau îºi ajutau semenii în nevoie. E cutremurãtor cazul lui
deþinutului numit în roman Gore
Bolovan (în realitate cunoscutul
teolog de mai târziu Gheorghe
Calciu Dumitreasa) care îºi taie
venele ca sã-i dea limfã sã bea
muribundului Costache Opriºan.
În acelaºi timp sunt memorabile

dialogurile ºi chiar luptele surde
din interiorul celulelor cu aºa ziºii „reeducaþi” de la Piteºti, fiinþe cu creierele spãlate, care vedeau în discuþiile lor libere un
mijloc de a-i readuce pe cãi „retrograde”, vechi, abandonate sub
ciomegele ciracilor lui Þurcanu,
întârziindu-le astfel iluzoria eliberare, întreþinutã în mod fals de
conducerea închisorii. Astfel priveºte realitatea Vicã Negulescu,
trecut ºi el prin „reeducare”:
„...deºi îmi închipuiam cã anchetele pot fi tot atât de dure ºi chiar
ºi mai dure decât cele ale fostei
Siguranþe antonesciene sau carliste, nu mi-a fi închipuit totuºi
cã se poate ajunge pânã-ntracolo
încât printr-o aºa zisã Reeducare sã faci dintr-un adversar un
robot, o fiarã, un monstru, reducându-l pe scarã biologicã la un
stadiu unde numai graþia sau o
mutaþie divinã l-ar mai putea salva” (op. cit., vol II, p. 63). Iar
exemplele vii din închisoare sunt
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foºtii studenþi Dan Dumitrescu ºi
Aristotel Popescu. Ei întotdeauna întrerupeau discuþiile, raportând „caraliilor” tot ce se dezbãtea de cãtre ceilalþi, încãlcând regulamentul draconic. Autorul reproduce integral un astfel de denunþ venit din partea primului:
„Dom-locotenent, acest criminal
legionar (îl aratã pe Grimalski),
îl pãzeºte pe celãlalt (celãlalt era
Vicã Negulescu) ca sã poatã
dormi în timpul zilei; îi dã mâncare ca sã-l fortifice ºi vorbesc
tot rimpul în ºoaptã împotriva
regimului de democraþie popularã. Raportez ca sã-mi dovedesc
noile convingeri ºi ataºamentul
faþã de clasa muncitoare” (op.
cit., vol. II, p. 21).
Oportunism întru iluzorie eliberare sau pur ºi simplu deviere
psihicã? Cei doi, ca unul, nici nu
credeau (sau chiar nu fuseserã
informaþi) despre moartea lui
Þurcanu, despre prãbuºirea sistemului care i-a fãcut sã preia identitatea cãlãilor lor ºi s-o afirme
cu atâta înverºunare. La atâþia ani
dupã exerciþiul terorific al reeducãrii, ei continuau sã se poarte
ca automate acefale, agresive,
fãrã minimul discernãmânt omenesc. Cum afirma Costache
Opriºan ºi el supravieþuitor al reeducãrii, dar netransformat, asemeni celor doi, în simplu robot:
„Pânã ce nu simþi nevoia bãtutului în uºã, sã-þi spovedeºti domnului Þurcanu ºi ultimul gând venit în minte, pânã atunci nu te poþi
numi reeducat pentru noua societate pe care vrem sã creãm
viitorul de aur al omenirii”(op.
cit., vol. I, p. 143).
Ca urmare a unui astfel de de-

nunþ, Vicã Negulescu ºi Grimalski sunt supuºi bãtãii cu vâna de
bou (25 de lovituri) în urma cãreia primul, foarte bolnav, sucombã. Pânã atunci, cei doi, îºi
adunã puterile ºi dezbat, de data
aceasta fãrã tulburenþele reeducaþilor, cãderea lumii libere sub
plocatul ereziei, pun pe tapet pactul pervers dintre legionari ºi comuniºti din 1945, trãdarea comuniºtilor ºi exterminarea fizicã ºi
psihicã a legionarior dupã anul
1948. Sentenþiazã Vicã Negulescu înaintea morþii, referindu-se la
aceastã eroare istoricã ce le-a pus
pe tapet bolºevicilor toatã organizaþia legionarã din þarã: „Noi
suntem vinovaþi politic pentru cã
am eºuat în manevra eliberãrii
celor închiºi ºi-n declanºarea ulterioarã a aºa-zisei înþelegeri. Dar
de stãrile la care au fost supuºi
cei închiºi, de tratamentul penitenciar ºi deci de întreaga Reeducare, vinovaþi sunt ei. Pentru
cã, moralmente, pe un adversar
politic n-ai voie sã-l descompui
ca om. Or, ceea ce ne-au fãcut ei
ºi-ncearcã-n continuare sã facã,
e tocmi aceastã des-com-pu-nere moralã, înþelegi dumneata? Aºa
cã de asta sunt ei acuzabili” (op.
cit., vol. II, pp.61-62).
Roman al recluziunii politice, al
experienþelor individuale ºi colective teribile, dar ºi al meditaþiilor
complexe asupra istoriei din partea celor învinºi pentru decenii,
dar care îºi pãstreazã întreaga
umanitate încercatã în suferinþe
de neimaginat, tocmai prin supravieþuire ºi mãrturisire, dovedesc
cã sunt singurii victorioºi în faþa
dezlãnþuirilor criminale, dar limitate în timp, ale Utopiei barbare.
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i-ar fi putut distruge pantalonii ºi s-ar fi putut tãvãli într-o cocinã, iar
Mãtuºa Zerelda tot l-ar
considera ca fiind cel mai bun,
cel mai inteligent bãiat din întreaga lume. Însã Molly era diferitã.
Îºi netezi pantalonii sau ce erau
aceia, bine de tot ºi se ridicã pe
vârfuri pentru a-i aranja Regelui
Lír pãrul sur, iar atunci am auzit-o
ºoptind: „Aº vrea ca ea sã te
poatã vedea.”
Regele Lír o privi vreme îndelungatã fãrã a rosti o vorbã.
Schmendrick rãmãsese nemiºcat,
într-un colþ al încãperii, tãcut, însã
toþi trei erau împreunã. Mi-aº dori
ca eu ºi Felicitas sã rãmânem împreunã la fel ca ei atunci când
vom îmbãtrâni. Am avea timp.
Apoi, Regele Lír îºi îndreptã privirea spre mine ºi spuse: „Copila
aºteaptã.” ªi astfel am pornit cu
toþii cãtre casã. Regele, Schmendrick, Molly ºi eu.
Sãrmana ºi bãtrâna Lisene a
stãruit pânã în ultima clipã pe lângã Regele Lír ca acesta sã fie însoþit de câþiva cavaleri sau soldaþi. A pornit pe urmele noastre
pe jos, strigând: „Înãlþimea Voastrã – Maiestate – dacã nu doriþi
pe nimeni altcineva, luaþi-mã pe
mine! Luaþi-mã pe mine!” Auzind
acestea, regele se opri, fãcu cale
întoarsã ºi se înapoie la ea. Descãlecã ºi o cuprinse pe Lisene cu
braþele ºi nu ºtiu ce ºi-au spus
unul altuia, însã Lisene nu ne-a
mai urmat.
În cea mai mare parte a cãlãtoriei, am cãlãrit alãturi de rege, în
faþa acestuia, pe iapa sa neagrã
ºi neliniºtitã. Nu eram convinsã
cã pot avea încredere în ea cã nu
mã va muºca ºi nu mã va lovi
atunci când nu voi fi atentã, însã
Regele Lír îmi spuse: „Ceea ce o
neliniºteºte sunt vremurile de
pace, te asigur. Când dragonii se
vor nãpusti asupra ei, aruncând
flãcãri – cãci fumul este cu mult
mai periculos decât flãcãrile, micuþo – când grifonul tãu se va
prãvãli peste ea, o vei vedea în
cea mai bunã formã.” Cu toate
acestea, nu o plãceam prea mult,
însã regele îmi era pe plac. Nu îmi
îngâna cântecele, aºa cum o fãcuse Schmendrick, însã îmi spunea poveºti, nu fabule ºi nici basme. Acestea erau adevãrate, poveºti reale, iar el ºtia acest lucru,
fiindcã i se întâmplaserã lui! Nu
mai auzisem niciodatã astfel de
istorioare ºi nici nu voi mai auzi.
Sunt convinsã.
Mi-a dat sfaturi de care sã þin
cont în lupta împotriva unui dragon ºi mi-a istorisit cum cãpcãunii nu sunt întotdeauna atât de
nãtângi precum par ºi cum nu trebuie sã te scalzi niciodatã într-un
lac din pântecul munþilor când
zãpezile s-au pornit sã se topeascã, dar ºi cum, uneori, te poþi împrieteni cu un spiriduº. Mi-a vorbit despre castelul tatãlui sãu,
acolo unde crescuse ºi despre
cum i-a întâlnit pe Schmendrick
ºi pe Molly acolo, a pomenit-o
chiar ºi pe pisica lui Molly, despre care spunea cã este un animãluþ mititel, cu o ureche îndoitã
într-un mod haios. Însã atunci
când l-am întrebat de ce a fost
distrus castelul, nu mi-a spus prea
multe, nu mai multe decât mi-ar fi
spus Schmendrick. Vocea sa scãzu în intensitate ºi se îndepãrtã.
„Uit lucruri, tu ºtii, micuþo,” rosti
el. „Încerc sã nu o fac, dar uit.”
Ei bine, ºtiam acest lucru. Îi

douã inimi (V)
spunea lui Molly Sooz, iar pe
mine mã striga întotdeauna micuþo, în vreme ce Schmendrick era
nevoit sã îi aminteascã necontenit încotro ne îndreptam ºi cu ce
scop. Acest lucru se petrecea mai
ales pe timpul nopþii. În timpul
zilei, totul revenea la normal.
Când mintea i se tulbura din nou
ºi gândurile îi deveneau neclare
(toate acestea nu se petreceau
doar în mintea lui – l-am descoperit într-o noapte în pãdure, adresându-i-se unui copac ca ºi cum
ar fi stat de vorbã cu propriul
tatã), tot ce trebuia sã faci era sã
pomeneºti un unicorn alb pe
nume Amalthea ºi îºi revenea în
fire pe datã. De obicei, Schmendrick fãcea acest lucru, însã de
aceastã datã eu am fost cea care
l-a tras înapoi la realitate, în vreme ce îmi þinea mâna într-a lui,
povestindu-mi cum pot recunoaºte o puca ºi de ce este important sã fac acest lucru. Însã
niciodatã nu rostea niciun cuvânt despre unicorn.
Toamna se aºterne devreme
peste þinutul unde locuiesc eu.
Arºiþa încã domnea peste zilele
acelea, iar regele nu îºi dãdea niciodatã armura jos, doar atunci
când dormea, nici mãcar coiful cu
pana albastrã ºi mare în vârf, însã
pe timpul nopþii mã cuibãream
între Molly ºi Schmendrick, unde
era cald ºi puteai auzi cerbii mugind de peste tot ºi neîntrerupt
din cauza sezonului împerecherii. Unul dintre aceºtia a atacat
calul Regelui Lír pe când ne aflam
pe spatele acestuia, iar Schmendrick se pregãtea sã arunce o vrajã asupra cerbului, aºa cum fãcuse ºi cu corbul. Însã regele a izbucnit în râs ºi a îndreptat calul
drept spre coarnele acestuia. Am
scos un þipãt, dar iapa cea neagrã nu a avut niciun moment de
ezitare, pe când cerbul fãcu cale
întoarsã în ultimul moment ºi se
fãcu nevãzut într-un stufãriº. Îºi
rotea coada ca o caprã, la fel de
stingherit ºi de visãtor precum
însuºi Regele Lír.
Mã încerca un sentiment de
mândrie odatã ce teama se risipise.
Atât Schmendrick, cât ºi Molly
l-au mustrat, iar el a continuat sã
îmi cearã iertare tot restul zilei
pentru pericolul în care mã aruncase, întocmai cum Molly prevãzuse cã va fi. „Am uitat cã mã însoþeai, micuþo ºi pentru acest lucru te rog sã mã ierþi.” Apoi îmi
aruncã acel zâmbet de erou minunat ºi teribil care îmi era familiar ºi spuse: „Dar amintirea, micuþo!” Iar în noaptea aceea gândurile nu i s-au mai abãtut, rãtãcind
pe cãi necunoscute. A rãmas lângã foc alãturi de noi ºi a îngânat un
cântec despre aventurile unui proscris pe nume Cãpitanul Cully.
Nu mai auzisem de el, este un
cântec cu adevãrat reuºit.
Am ajuns în sãtucul meu la
amiaza celei de-a patra zile, însã
Schmendrick ne împiedicã sã intrãm, adresându-mi-se în mod direct: „Sooz, dacã le dezvãlui cã
acesta este însuºi regele, se va
dezlãnþui un alai de bucurie ºi de
sãrbãtoare, nimeni nu va mai avea
parte de odihnã cu toatã tevatura. Ar fi mai potrivit sã le spui cã
am venit însoþiþi de cel mai viteaz

cavaler al Regelui Lír ºi îºi va petrece o noapte întreagã în rugãciune ºi meditaþie înainte de a înfrunta grifonul.” Mi-a prins bãrbia în palmã ºi m-a silit sã mã uit
în ochii sãi verzi – verzui, apoi
spuse: „Fetiþo, trebuie sã ai încredere în mine. ªtiu întotdeauna ce este de fãcut – acesta este
necazul meu. Spune-le oamenilor
tãi ce te-am rugat eu.” Am simþit
atingerea lui Molly care m-a privit fãrã a spune nimic ºi am ºtiut
cã totul va fi în ordine.
Am fãcut tabãra la marginea
sãtucului ºi am plecat cãtre casã
singurã. Malka a fost cea care ma întâmpinat. M-a adulmecat încã
dinainte de a fi ajuns la crâºma
lui Simon ºi a lui Elsie, nãpustindu-se cãtre picioarele mele ºi doborându-mã, apoi m-a þintuit la
pãmânt cu labele înfipte în umerii
mei, ºtergându-ºi limba de faþa
mea pânã când a trebuit sã o
apuc de nas pentru a mã lãsa sã
mã ridic în picioare ºi sã alergãm
împreunã pânã acasã. Tata era
plecat cu cireada, însã mama ºi
fratele meu Wilfried erau acolo;
m-au strâns în braþe atât de tare,
încât aproape cã mi-am pierdut
respiraþia, au vãrsat lacrimi –
chiar ºi ticãlosul de Wilfrid – fiindcã toþi fuseserã atât de convinºi cã grifonul mã rãpise ºi mã
înfulecase. Când reuºi sã îºi stãpâneascã lacrimile, mama îmi arse
vreo douã scatoalce pentru cã mã
furiºasem în cãruþa unchiului
Ambrose fãrã a sufla o vorbã nimãnui, iar când tata îºi fãcu apariþia, mã altoi ºi el la rândul lui.
Însã nu mi-a pãsat.
Le-am spus cã îl vãzusem pe
însuºi Regele Lír ºi mã aflasem
chiar în castelul sãu, iar apoi ceea
ce mã îndemnase Schmendrick sã
spun, dar vestea nu a înseninat
niciun chip. Tatãl meu se prãbuºi
pe un scaun ºi mormãi: „O, vai
mie – un alt rãzboinic mãreþ care
sã slujeascã liniºtii noastre ºi
drept hranã pentru grifon. Afurisitul tãu de rege nici mãcar nu a
catadicsit sã se înfãþiºeze în faþa
noastrã, te poþi încrede cu adevãrat cã astfel vor sta lucrurile.”
Mama l-a mustrat pentru a fi vorbit astfel în prezenþa mea ºi a lui
Wilfrid, însã el nu conteni: „Poate i-a pãsat odinioarã de locuri
precum acesta, de oameni ca noi,
însã acum l-au ajuns anii, iar regii
ajunºi la senectute se preocupã
doar de cine le va urma la tron. Nu
mã poþi convinge de contrariu.”
Îmi doream mai mult decât orice sã îi pot spune cã Regele Lír
se afla aici, la mai puþin de jumãtate de milã depãrtare de pragul
casei noastre, însã m-am abþinut
nu doar fiindcã Schmendrick mã
rugase sã pãstrez tãcerea. Ci pentru cã nu ºtiam ce impresie ºi-ar
putea face oameni ca tatãl meu
despre rege, un om cu pãrul nins,
nesigur pe propriile picioare ºi cu
mintea cutreierând adeseori alte
tãrâmuri. Nu reuºeam sã îmi dau
seama nici mãcar cum îl vedeam
eu. Era un bãtrânel blând, demn,
care spunea poveºti minunate,
dar, când gândurile m-au purtat
cãtre imaginea lui pe cal, fãrã nimeni în juru-i, afundându-se în
pãdurea Midwood pentru a înfrunta un grifon ce îi înhãþase pe

cei mai buni cavaleri ai sãi... ca sã
fiu sincerã, nu m-am încrezut.
Acum, cã îl determinasem sã mã
însoþeascã pânã acasã, cum îmi
pusesem în gând sã fac atunci
când am pornit la drum, m-a cuprins deodatã teama cã îi semnasem condamnarea la moarte. ªtiam
cã nu mi-aº fi iertat-o niciodatã
dacã s-ar fi întâmplat astfel.
Voiam atât de tare sã îi vãd în
seara aceea pe Schmendrick, pe
Molly ºi pe rege. Voiam sã dorm
alãturi de ei pe pãmânt ºi sã le
ascult pãlãvrãgeala, care mi-ar fi
luat gândul de la ceea ce urma sã
se petreacã în zori. Acest lucru
era însã cu neputinþã. Membrii
familiei mele abia mi-au dat pace
pentru a reuºi sã mã spãl pe faþã.
Wilfrid mã urmãrea peste tot, adresându-mi un ºir nesfârºit de întrebãri despre castel, iar tatãl meu
mã conduse la Catania, care m-a
silit sã repet povestea de la un
capãt la altul, dându-i dreptate
tatãlui meu cã cel sosit acum nu
ne va fi de un mai mare ajutor
decât cei care îl precedaserã.
Mama continua sã îmi ofere mâncare, sã mã dojeneascã ºi sã mã
îmbrãþiºeze, uneori toate acestea
concomitent. Iar apoi, pe timpul
nopþii, grifonul s-a fãcut auzit în
timpul vânãtorii, un sunet blând,
duhnind a singurãtate ºi îngrozindu-ne. Nu m-am ales cu prea
multã odihnã, auzind din vreme
în vreme þipetele sale.
Însã în zori, dupã ce îl ajutasem pe Wilfrid sã mulgã caprele,
mi-au permis sã merg în tabãrã,
cu condiþia sã fiu însoþitã de cãtre Malka, ceea ce era ca ºi cum
aº fi avut-o pe mama pe urmele
mele. Molly îi ajuta deja Regelui
Lír sã îmbrace armura, iar
Schmendrick îngropa resturile
cinei din seara precedentã, ca ºi
cum ar fi fost începutul unei zile
obiºnuite a cãlãtoriei lor. Mi-au
dat bineþe, iar Schmendrick mi-a
mulþumit deoarece fãcusem întocmai cum îmi indicase el, pentru
ca regele sã se poatã bucura de o
noapte de odihnã înainte de a –
Nu l-am lãsat sã termine ce avea
de spus. Nu îmi pusesem în gând
sã fac lucrul acesta, însã am alergat cãtre Regele Lír ºi l-am cuprins cu braþele, spunându-i: „Nu
pleca! M-am rãzgândit, nu pleca!”
Aºa cum procedase Lisene.
Regele Lír îºi lãsã privirea în
jos cãtre mine. Pãrea la fel de înalt
precum un copac în acea clipã
când îmi mângâie blând creºtetul
capului cu mãnuºa lui de fier.
„Micuþo, am un grifon de înfruntat. Este de datoria mea.”
Acelaºi lucru mi-l spusesem ºi
eu, deºi mi se pãrea cã trecuserã
ani buni de atunci, înrãutãþind
situaþia. Am spus-o a doua oarã:
„M-am rãzgândit! Pe grifon îl
poate înfrunta altcineva, nu trebuie sã o faci tu! Întoarce-te acasã! Întoarce-te acasã acum ºi trã-

ieºte-þi viaþa, fii regele, fii orice...”
Mã bâlbâiam ºi îmi trãgeam nasul, comportându-mã ca un copil, ºtiu asta. Mã bucur cã Wilfrid nu m-a putut vedea.
Regele Lír îmi mângâia creºtetul în continuare cu o mânã, iar
cu cealaltã încerca sã mã îndepãrteze. Cred cã mã strãduiam sã
îi trag sabia din teacã pentru a-l
lãsa fãrã ea. Rosti îndatã: „Nu, nu,
micuþo, nu înþelegi. Unele creaturi pot fi ucise doar de mâna unui
rege. Am ºtiut lucrul acesta dintotdeauna - nu ar fi trebuit sã fi
trimis niciodatã pe altcineva sã
moarã în locul meu. Nimeni din
întreg þinutul nu vã poate ajuta
pe tine ºi pe cei din sãtucul tãu.
Îmi dau seama acum, este de datoria mea.” Mi-a sãrutat mâna aºa
cum probabil sãrutase mâinile
atât de multor regine. Mi-a sãrutat mâna ca ºi pe ale lor.
Apoi Molly ºi-a fãcut apariþia
ºi m-a luat de lângã el. M-a strâns
în braþe ºi mi-a mângâiat pãrul,
spunându-mi: „Copilã, Sooz, nu
mai existã cale de întoarcere pentru el acum ºi nici în ceea ce te
priveºte. Soarta te-a scos în calea lui cu aceastã ultimã misiune,
iar destinul l-a împins sã o accepte ºi niciunul dintre voi nu poate
schimba nimic, fiind cine sunteþi.
Iar acum trebuie sã te dovedeºti
la fel de curajoasã ca el ºi sã priveºti cum se pun lucrurile în miºcare.” Spusese prea mult ºi s-a
corectat: „Mai degrabã, trebuie
sã aºtepþi veºtile despre cum a
decurs totul, cãci cu siguranþã nu
ne vei însoþi în pãdure.”
„Vin ºi eu”, am spus. „Nu mã
puteþi opri. Nimeni nu poate.” Nu
mai trãgeam de nas ºi nici vocea
nu îmi mai tremura. Pur ºi simplu,
am spus-o astfel.
Molly m-a apucat de braþ ºi
m-a scuturat, spunând: „Sooz,
dacã pãrinþii tãi sunt de acord,
poþi veni. ªi-au dat consimþãmântul?”
Nu i-am rãspuns. M-a scuturat iarãºi, cu mai multã blândeþe
de aceastã datã, scuzându-se:
„O, am fost nedreaptã, îþi cer iertare, draga mea prietenã. Din prima clipã când te-am întâlnit, am
ºtiut cã tu nu poþi minþi niciodatã.” Îmi luã ambele mâini în ale
sale ºi continuã: „Aratã-ne drumul cãtre Midwood, Sooz, iar
acolo ne vom lua rãmas-bun. Poþi
face acest lucru pentru noi? Pentru mine?”
Am încuviinþat, însã fãrã a
scoate o vorbã. Nu am putut,
gâtul îmi pulsa din cauza durerii.
Molly mi-a strâns mâinile în ale
sale ºi spuse: „Îþi mulþumesc.”
Schmendrick se apropie ºi îi fãcu
un semn cu ochiul ori cu sprâncenele, fiindcã ea se pomeni spunând: „Da, ºtiu”, cu toate cã el
nu rostise niciun cuvânt. S-au
îndreptat amândoi cãtre Regele
Lír, iar eu am rãmas singurã în
urma lor, tremurând fãrã putinþa
de a mã stãpâni. Dupã o vreme, a
încetat.
Pãdurea Midwood nu este
departe. Nu ar fi avut nevoie de
ajutorul meu pentru a o gãsi. Îi
poþi zãri marginea de pe acoperiºul casei brutarului Ellis, cea mai
înaltã clãdire din acea parte a sãtucului. Este veºnic întunecatã,
chiar ºi privitã de la distanþã,
chiar dacã nu te afli în adâncul ei.

Traducere din limba
englezã de Roxana Ilie
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VI
[ªtampila poºtei: Telega]
[Data poºtei: 15 decembrie
1928]
Cãsuþa poºtalã 114
[scrisoare, format A5]
Dragã Saºa
Eri am primit c.p. a ta din Iaºi
– un pachet cu Unu de la Moldov cu o altã c.p.
Tot eri îþi scrisesem la Buc. ca
rãspuns la exemplarele din
Prospect ºi ilustrata nebunului.
Am luat notã cu plãcere deosebitã (iartã-mi aceastã banalitate) de intenþia ta de a dedica viitorul no. lui URMUZ. Azi voi cãuta sã scriu una pentru el iar mâine îi voi trimite manuscrisu lui
Moldov.
Forþeazã-l ºi pe Roll ºi ceilalþi
ca sã scrie ºi ei TOT despre
URMUZ deoarece numãrul îi este
închinat lui.
Faci foarte rãu cã anunþi aºa
de în extremis cui îi este dedicat
numãrul. E bine ca colaboratorii
sã ºtie din timp pentru a avea
timp suficient a scrie ºi dezvolta
subiectul.
Îmi scrie Moldov cã te-ai decis sã vii la Buºtenari.
Pentru mine vizita ar fi un eveniment.
Scrie-mi dacã într-adevãr vrei sã
vii pentru ca sã-þi trimit lãmuriri.
Te anunþ: dupã epocã, vei
avea de întâmpinat noroaie mari,
dealuri pe care vei fi nevoit poate sã le urci cu piciorul.
Apoi eu locuiesc într-un bordei foarte puþin confortabil.
Am pus rãul înainte.
Partea bunã este unicã ºi gran-

dioasã de aceea cred cã va învinge rãul: Aici te aºteaptã un suflet
de frate.
Dacã te gândeºti la asta, nu
vei observa micile mizerii.
Aºadar, te aºtept.
Dacã îþi este indiferent când
sã vii, ocoleºte atunci epoca vacanþei 21 Dec. - 8-9 Ianuarie când
vin acasã fraþi de-ai mei ºi se face
aglomeraþie.
A nu se confunda BUªTENARI cu BUªTENI. La Buºtenari
partea proastã e lipsa trenului.
Dacã îmi scrii cã ai sã vii, cam dupã
8 Ianuarie, NU? – îþi voi comunica
felul de a ajunge pânã aici.
Al tãu
Geo
14.XII.1928
[urmeazã schema desenatã de
Geo Bogza: Sinaia-Buºteni-Câmpina- Buºtenari-Ploieºti- Bucureºti ºi legenda pentru linia de
tren ºi pentru ºosea]
VII
[scrisoare, format A5]
Iubite Saºa
Þi-am primit asearã scrisoarea
ºi cele douã exemplare din XX.
Alãturi îþi trimit pentru revista
lui Virgil 3 manuscrise.
A se publica numai dacã ei
VOR sã-ºi înscrie pe fronton cât
mai multe nume aºa cum ai fãcut
tu cu UNU.
Dacã însã ei au manuscrise pe
care ºi le vor tipãrite atunci nu le
mai da bucãþile mele.
ªi într-un caz ºi în altul eu sunt

cu VOI.
Pentru cazul prim, a se publica întâi: Scrisoarea Sãrut
2: Prezervativ
3: Alcool
Dacã acestea 3 se vor termina
ºi dacã le-a plãcut, le voi mai trimete.
Sunt curios ca la întâlnirea
noastrã pe care o vreau cât mai
apropiatã sã-mi explici:
Unde stai ºi cum faci cã eºti
când la Bucureºti când la Iaºi
când la Dorohoi când în Infern.
Iartã-mi faptul cã mintea mi se
eclipseazã ºi sunt silit sã mã întrerup aici.
Geo
afarã ninge
20.XII. 1928
Rãspunde de primirea manuscriselor spre a nu avea teama cã
nu þi-ar fi plãcut
VIII
Cãsuþa poºtalã 114
Bucureºti 1
[carte poºtalã]
[8.II. 1929]
Iubite Saºa

Trimite-mi URGENT XX închinat gospodarilor
citeºte B. de Papagal No. 289.
Vii la Buºtenari?
Rãspunde sã-þi comunic detalii.
Ai primit cucul prahovei1 ºi
celelalte?
Te pupã
Geo
14.I.1929
IX
Cãsuþa poºtalã 114
Bucureºti 1
[carte poºtalã]
[24.I. 1929]
Iubite Saºa
Am primit c.p. cu pupãturile
lui Alecu ºi paratrãsnetele tale.
Totuºi n-am primit XX No. 3. Îmi
pare rãu cã nu poþi veni acum la
Buºtenari.
Deºi mai frig ai avea un avantaj grandios de boboleigh ºi viteza ne-ar sãruta ca o femeie perversã.
Sunt aici dealuri prãpãstioase
peste care zbor.
În curând vei primi o scrisoare document în care îþi voi explica pe lung cum poþi veni aici.
Fii la fel, perseverent în tipãrirea lui UNU. Nu te uita ce latrã
proºtii. Sãmânþa pusã de tine va
da roade de o frumuseþe pe care
n-o bãnuieºti.
Sãrutãri celor de la XX.
Te strânge de gât
Geo
22.I.1929
[pe faþa cãrþii poºtale]
Am primit XX. MULÞUMESC
X
Cãsuþa poºtalã 114
Bucureºti 1
[carte poºtalã]
7. 2. 1929
Iubite Saºa
Unde dracu eºti. La Buc. la Iaºi
la Dorohoi?
Recent am primit c.p. a ta ºi
no. 10 din UNU. Este un numãr
nu mai grozav decât cele trecute
dar prin perseverenþa voastrã
deschide tot mai adânc bulevarde în sufletul meu. Tu ºi Moldov
– vã asigur – aveþi un dinamic
monument în carnea mea.
Vã pup. Vã pup. Vã strâng
mâinile ºi vã strig: URA.
Cred cã a sosit timpul sã riºti
un drum pânã la Buºtenari. Vrei?
Vino! Mâine îþi voi scri mijloacele. Îþi mângâi fruntea de novator.
Geo
XI
[scrisoare, format A5]
Iubite Saºa
Îþi trimisese ieri o c.p. mai de
mult niºte URMUZURI la Iaºi.
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Acum iatã:
pentru a ajunge la Buºtenari –
a nu se confunda BUªTENI –
sunt douã principale mijloace.
1. Vii cu trenul pânã la Ploieºti.
în acest oraº te interesezi unde
se aflã Hotel „BACÂREA”.
Odatã ajuns aici te interesezi
„care este maºina care merge la
Buºtenari”, cauþi pe ºofer ºi tranºezi cu el sã-þi rezerve un loc bun.
Câteodatã sunt douã maºini.
Dacã vii îmbrãcat în uniformã
militarã te vei bucura fireºte de
menajãri. De obicei în timp de iarnã maºina pleacã pe la 14-15 h. E
necesar ca tu sã fii prezent pe la
13 h.
Avantaje: cursa pânã la Buºtenari costã 120 lei. Dacã ajunge
cu bine pânã aici te lasã chiar la
uºa mea.
Inconveniente: în maºinã este
cam frig, se întâmplã câte o panã
(nu ºase) ci de cauciuc sau motor ºi atunci e albastrã.
Apoi sunt zile când ambele
maºini sunt stricate. Dacã nimereºti într-o astfel de zi iarãºi e încurcãturã.
Concluzie: dacã ai noroc poþi
ajunge foarte bine ºi foarte iute ºi
foarte ieftin – cu sistemul acesta.
2). Vii cu trenul pânã la Câmpina ºi de aici angajezi o sanie care
sã te ducã pânã la Buºtenari (14
km).
Avantaje: totul merge precis –
în afarã dacã n-o fi viscol sau ninsoare mare.
Inconveniente: sania sau trãsura cere pânã la Buºtenari cam
6-700 lei.
În prealabil e necesarã o straºnicã tocmealã.
Concluziuni: fã ºi tu cum crezi.
Îmi pare foarte rãu cã lipsa de
bani îmi pune pietre peste aripi.
Altfel aº veni eu la Buc. sã te iau.
Aici ai douã mari plãceri: Radio în fiecare searã ºi boboleigh
– sunt niºte pante teribile cu viroguri turbate – toatã ziua.
Dacã ai gând serios sã vii ºi
poþi veni acuma, grãbeºte-te.
Este pericol ca în curând sã se
topeascã zãpada ºi atunci satul
acesta îºi pierde din farmecul hibernal.
Eu te aºtept cu nerãbdare ºi
curiozitate.
VINO
VINO
VINO
ªi nu uita sã aduci placheta ta
– deþin faptul acesta de la Roll
încã de astã varã – ºi odatã cu ea
ºi câte un exemplar din Tiparniþa
literarã ºi Ultima orã pe care nu
le cunosc.
Dacã poþi anunþã-mi sosirea ta
cu 48 h sau 24 înainte, pentru a
nu pleca de acasã.
Te aºteaptã tot mai curând
Geo
8. 2. 1929

A consemnat
Petriºor Militaru
1
Cucu Prahovei este contrapagina ziarului „Câmpina” din Ploieºti
ºi avea o apariþie lunarã. Au apãrut
în total douã numere, între 1 octombrie ºi 25 decembrie 1928. Directorul publicaþiei era Al. Tudor-Miu ºi
George Bogza – redactor. Publicaþia
avea formatul Biletelor pentru papagal, iar în paginile sale publicau
poezie George Bogza, Simion Stolnicu, N. Ionescu-Bontaº, Al. TudorMiu – aceasta din urmã fiind ºi autorul unor proze scurte. (n.n.)

