
www. revista-mozaicul.ro

REVISTÃ DE CULTURÃ FONDATÃ LA CRAIOVA, ÎN 1838, DE CONSTANTIN LECCA • SERIE NOUÃ • ANUL XXIV • NR. 1(267) • 2021 • 20 PAG. • 5 lei

APARE SUB EGIDA UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

C
or

ne
lia

 P
et

re
sc

u



2 , serie nouã, anul XXIV, nr. 1 (267), 2020

9 771 454 2 290 02

Nr. 1 (267)  2021

Responsabilitatea asupra
conþinutului textelor revine autorilor.

Manuscrisele nepublicate
nu se înapoiazã.

www.revista-mozaicul.ro

AVANTEXT
Nicolae MARINESCU: România cum

n-a mai fost  2
MIªCAREA IDEILOR
Dosar Mozaicul prozatorilor gãlãþeni
Coodonator: Petriºor Militaru
Adi G. SECARÃ: Prozã ºi proze la

Galaþi  3
W9-Reuel Adi-HALIL: A iubi cu ade-

vãrat  4
Andrei VELEA: Plaja de la Vadu  5
Dimitrie LUPU: Gambit  6
Cezar AMARIEI: Sunetul sticlei  7
Tudor NEACªU: Piramidal  8

CRONICA LITERARÃ
Ion BUZERA: Hârtie pentru muºte

 9
O întrebare pentru Virgil Nemoianu  9
LECTURI
Ionel BUªE: Claude Karnoouh – cã-

lãtorie spre ceilalþi  10
Stan V. CRISTEA: Eminescu. Ipostaze

ale biografiei prin operã  11
Geo CONSTANTINESCU: Despãr-

þirea de Nadejda  12
ªtefan VLÃDUÞESCU: Oameni ºi

evenimente în oglinda meditaþiei  12

ARTE
Marius DOBRIN: Dubla privire  13
Gheorghe FABIAN: Aniversãri 2021

– compozitori  14
Geo FABIAN: Vioara în prim-plan:

pagini concertante alese (VIII)  14
Mihaela VELEA: Se comparã...  15
Aurel PETRESCU: Aºteptare  16

CORNELIA PETRESCU 70
Cornelia PETRESCU: Poeme  17
Petriºor MILITARU: Reverberaþiile

grafice ale Corneliei Petrescu  17

SERPENTINE
Aurelian ZISU: Un poet sartrian  –

Spiridon Popescu  18

UNIVERSALIA
Angela DI MASO: Acvariul (II)
Trad. Carmen Teodora Fãgeþeanu  19

VLADIMIR PANÃ 85
Petriºor MILITARU: Vladimir Panã:

nãscut în ’35  20

 NICOLAE MARINESCU
a

rt
e

a
rt

e
a

rt
e

a
rt

e
a

rt
e

a
rt

e
a

rt
e

a
rt

e
a

rt
e

a
rt

e
a

rt
e

a
rt

e
a

rt
e

a
rt

e
a

rt
e

a
va

n
te

x
t

Vãzutã la televizor sau pe reþele-
le de socializare, România pare
o þarã în prag de haos ori de

colaps. Politicieni cu educaþie precarã, exhi-
bând puseuri de suficienþã intelectualã
într-un limbaj primitiv-agresiv, menit sã
ascundã limitele inteligenþei sau ale price-
perii în vreun domeniu al vieþii sociale, ne
induc sentimentul iminentei apocalipse,
erijându-se în singuri potenþiali mântuitori.

Comuniºtii, securiºtii, capitaliºtii, neo-
marxiºtii, progresiºtii ºi globaliºtii, Mer-
kel, Bill Gates ori Soros sau Putin stau la
hotare sau infiltraþi printre noi ca expo-
nenþi ai multinaþionalelor sau corporatiºti,
gata sã ne fure petrolul, aurul, uraniul ºi
pãdurile, sã ne facã sclavi pe pãmântul
strãmoºesc sau în þãrile lor îmbogãþite prin
exploatarea noastrã. Iar noi, creºtini buni
ºi blânzi, harnici ºi generoºi, aºteptãm cu
resemnare mioriticã sã treacã valul ºi sã
mai supravieþuim încã douã mii de ani, sau
douãzeci de mii de ani, dupã cum strãmoºii
noºtri i-au învãþat scrisul pe chinezi. Fi-
indcã noi, statornici, am fost aici de tot-
deauna, n-am venit ºi n-am plecat nicio-
datã nicãieri ºi, cu ªtefan cel Mare, Mihai
Viteazul ºi Iancu de Hunedoara, vom fi
veºnici.

Iubiþi cititori ai Mozaicului, noi ºtim cã
existã o nouã Românie, mai mare, mai pu-
ternicã, mai energicã ºi mai dinamicã, o
Românie cum n-a mai fost! O Românie în
expansiune, care se întinde pe toate con-
tinentele lumii, care se afirmã în concertul
universal cu pregnanþã ºi cu prestanþã.
Nu România politicienilor bãºtinaºi, cap-
tivi mãruntului politicianism, ci România
românilor care învaþã, în biblioteci sau
muncind, care vor sã facã performanþã ºi
care, cu eforturi asumate, în România, în
Italia, în Germania sau în Anglia, în Ameri-
ca sau în Australia compun o paginã fãrã
seamãn a istoriei noastre naþionale.

Readucând în atenþia cititorilor noºtri
„Avangarda”, pentru momentul în care prin
câteva zeci, poate sute, de români, am fost
contemporani cu prima linie a culturii euro-
atlantice, „Exilul postbelic”, când prin
câteva sute, poate mii, de români, am scris
pagini de istorie în cultura ºi în ºtiinþa
mondialã, noi suntem alãturi de sutele de
mii, milioanele de români care onoreazã
astãzi civilizaþia din care facem parte, pe
toate meridianele lumii!

Am sã închei cu un argument, pentru
mine, convingãtor. De mai bine de 25 de
ani, Puiu Dumitru Popescu, concitadin al
nostru, emigrat la Toronto, în Canada,
scoate acolo o revistã culturalã româneas-
cã, „Observatorul”, editatã în 5000 de
exemplare. Reþinem, 5000 de exemplare! ªi,
ca sã înþelegem mai bine semnificaþia
acestei realitãþi, am sã reproduc mai jos,
cu acordul autorului, un articol recent al
Domniei-Sale. Apoi, judecata vã aparþine!

O patrie spiritualã
Existã pentru fiecare din noi, fie în þarã,

fie departe de ea, o patrie spiritualã, o
geografie interioarã complexã care ne de-
fineºte identitatea ºi în care ne regãsim
ori de câte ori evenimentele exterioare ne
ameninþã echilibrul.

Am adunat în acest spaþiu privat
munþi, pãduri, râuri ºi mare, oameni

România
cum n-a mai

fost
dragi ºi demni de respectul nostru, poe-
zie ºi muzicã, sentimente ºi credinþã, tra-
diþii ºi amintiri.

Venite toate din þarã în formã de ini-
mã, am fãcut din inimile noastre o patrie
pentru ele.

O patrie româneascã, a limbii române
ºi a sentimentului românesc al fiinþei.

Despre aceastã Românie încearcã ºi
publicaþia „Observatorul” sã vã vor-
beascã.

Despre oamenii mari ai acestui neam,
despre valorile lui reale, despre eroii ºi
sfinþii lui, despre împlinirile ºi suferinþe-
le lui. Despre acele lucruri esenþiale ale
unui popor care te fac sã fii mândru cã-i
aparþii.

Trecutul nu poate fi tratat ca o indezi-
rabilã, insuportabilã povarã, ci trebuie
cunoscut, examinat, explicat, luminat.
Eliminarea unor prejudecãþi puternice,
nu numai din mintea istoricilor, dar ºi
din mintea oamenilor comuni, care vin
cu ele de foarte departe.

Cãrþile de istorie, albumele de foto-
grafii sunt abandonate în aceastã lume
a imaginilor video ºi digitale. Istorie în-
seamnã trecutul. Rareori ne gândim tre-
cutul într-un chip susþinut; oamenii sãi
sunt întrezãriþi în fotografii vechi ºi în
filme alb-negru, vocile lor îngropate în
cãrþi groase, necitite.

Poate înneguraþi ºi dezamãgiþi de pre-
zentul imediat tindem sã uitãm aceste lu-
cruri.

Tindem sã uitãm cã la începutul lui
decembrie sãrbãtorim unirea tuturor ro-
mânilor ºi cã acea generaþie fericitã care
a înfãptuit-o ºi cea urmãtoare au trecut
prin rãzboaie devastatoare, prin încer-
cãri ºi sacrificii. Tindem sã uitãm cã de-
cembrie sfârºitului de mileniu este pen-
tru noi unul îndoliat de moartea tineri-
lor din revoluþia din 1989.

Se pare cã istoria a fost totdeauna ne-
dreaptã, dar pentru cei care au încercat
neobosit sã o schimbe suntem datori sã
nu ne pierdem speranþa cã ceea ce este
bun ºi curat va dãinui ºi cã jertfa lor va
rãmâne cu sfinþenie în Patria noastrã
eternã.

Este o cinste ºi pentru noi, cei stabiliþi
în strãinãtate, sã ne aducem omagiul nos-
tru la Ziua Naþionalã a României.

Celebrarea unor mari personalitãþi
ºi evenimente nu este o obligaþie ci este
o creanþã pe care o achitãm ca debitori
ai istoriei ºi ai faptelor acelora pe ume-
rii cãrora ne-am ridicat (dacã ne-am ri-
dicat).

Sã avem nãdejde ºi încredere în valo-
rile, înþelepciunea ºi credinþa românilor
oriunde ei se gãsesc.

Depinde, în fond, numai de noi sã nu
le lãsãm sã se perverteascã sau sã moa-
rã. Depinde de noi ca toate acestea sã
aibã un viitor.

Fie ca Iubirea, Înþelepciunea, Încre-
derea ºi Generozitatea sã ne urmeze
paºii!

La mulþi ani, România!

Dumitru Puiu Popescu,
11/29/2020

La mulþi ani, Dumitru Puiu Popescu, la
mulþi ani, români, oriunde v-aþi afla!
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Coodonator: Petriºor Militaru

Pseudo-argument
Moto:
„Dar aici poveºtile nu

se spun decât rar, fiindcã
ele apropie moartea.”

(Iulian Grigoriu)

Proza gãlãþeanã contem-
poranã se poate mândri,
fãrã false pudori ºi mo-

destii, cu personalitãþi precum
Simona Antonescu, Adina Dabi-
ja, George Arion, Petre Barbu,
Marian Coman, Mihail Gãlãþanu,
Rãzvan Petrescu, Iulian Grigoriu,
Mirel Floricicã, despre cãrþi ale
Domniilor lor scriind mai mult
sau mai puþin, despre un alt grup
important, cel al scriitorilor
care s-au consacrat ºi ca jurna-
liºti la un cotidian gãlãþean, re-
ferindu-mã, aproape monogra-
fic, în primul volum al cãrþii
„Scriitori gãlãþeni pe înþelesul
tuturor”, o istorie non-confor-
mistã a literaturii române con-
temporane covurluiene-tecuce-
ne, cu accente critice sau mai
puþin critice, intitulatã, iniþial,
totuºi, „Între Bator ºi Moby
Dick”, (este vorba de Katia
Nanu, Violeta Ionescu, Ion
Avram, Victor Cilincã, Costel
Crângan, Apostol Gurãu, Teodor
Parapiru, Dan Plãeºu, Ion Poto-
lea, Aurel Stancu). Din noul val
al prozatorilor gãlãþeni (din rân-
dul cãrora ar mai fi de amintit,
deºi unii nu sunt prea convinºi
de talentul lor, preferând tradu-
cerile, alte genuri sau... abando-
nul literar, poate doar provizo-
riu, unii întârziindu-ºi debutul,
Oana Dugan, Simona Toma, Paul
Blaj, Silviu Lupaºcu, Iulian Mar-
dar, Octavian Miclescu, Cristian
Biru, Adrian Haidu, Doru Cãs-
tãian, Marius Chiru, Basarab Pãl-
tãnea), pentru acest „dosar”,
pentru care mulþumesc prieteni-
lor de la „Mozaicul”, m-am oprit
la Dimitrie Lupu, un membru al
vechii gãrzi... albe, Andrei Velea,
aproape încã teribilul adoles-
cent al scriitorilor gãlãþeni, fi-
ind cel mai tânãr membru al
U.S.R. din zonã, Cezar Amariei,
cu un foarte recent debut edito-
rial la Polirom, Tudor Neacºu,
marea speranþã a prozei scurte
realiste gãlãþene, ºi subsemna-
tul, cu tot subiectivismul ºi lip-
sa de modestie. Firul roºu care
(ne-) i-ar lega pe toþi cinci ar fi
faptul cã fac(em) parte din Ce-
naclul „Noduri & Semne”. Ac-
tivi sau mai puþin activi.

prozã ºi proze la Galaþi
Peisajul (ºi prozaic) al prozei

gãlãþene contemporane (nu ne
vom adânci în trecuturi ºi reven-
dicãri decente, dar vom aminti pe
Dimitrie Cantemir, Costache
Negri, Calistrat Hogaº, Sofia
Nãdejde, Hortensia Papadat-
Bengescu, Jean Bart, Konrad
Bercovici, Anton Holban, B.
Jordan, Iordan Chimet, Edgar
Reichmann, Dumitru Solomon)
nu ar fi complet ºi drept fãrã a-i
menþiona ºi pe Constantin Vre-
muleþ ºi Nãstase Marin, decanii
de vârstã ai prozatorilor gãlãþeni
consacraþi, Monica Sãvulescu
Voudouri, Ion Manea, Grigore
Postelnicu, Lina Codreanu, Ma-
rius Chiru, Max Popescu, Doru
Tãtar, Ioan Gh. Tofan, Mircea
Mihai, Petru Blaj, Constantin
Tãnase, Petre Rãu, Ion Trif Ple-
ºa, Mircea Ionescu neuitând nici
poeþi care au încercat „bine”
proza, precum Sterian Vicol,
Coriolan Pãunescu, Ioan Tode-
riþã. (a.g.s.)

Dimitrie Lupu
Nãscut: 14 octombrie 1944,

com. Pechea, jud. Galaþi.
Prozator, membru al Uniunii

Scriitorilor, Filiala Sud-Est. A de-
butat publicistic cu povestirea
Poveste spaniolã, apãrutã în re-
vista studenþeascã „Orientãri”, în
anul 1980. Publicã prozã scurtã
în revistele „Anticipaþia”, „Revis-
ta nouã”, „Noduri ºi Semne”,
„Antares”, „Porto-Franco”. Vio-
rel ªtefãnescu considera «Po-
dul» cã e un roman fascinant [...]
Practic, el îºi justificã aici toatã
experienþa de prozator de pânã
acum, cartea aceasta fiind realis-
tã ºi magicã, feericã ºi fantasticã,
plinã de mister, chiar goticã prin
elementele de thriller, rãmânând
în esenþã una parabolicã, în re-
gistrul postmodern, bine con-
struitã pe principiul punerii în
abis” (Viorel ªtefãnescu). Ope-
ra (selectiv - publicatã, printre
altele, pe Liternet ºi Ed. Vinea):
Eºarfa neagrã, 1999; ªapte
povestiri crude, 2003; Vremea
mahalalelor, 2004; Podul, 2006;
Omul din debara, 2007; Grãdinã
cu Venus, 2008; Mica elegie
provincialã, 2009; Pecinginea,
2009; ªase oameni de hârtie,
2017; Povestiri soft, 2019;
Chocolat dansând, 2020.

Cezar Amariei
Nãscut: 30 septembrie 1973,

ªtefãneºti, Botoºani, dar este gã-

lãþean cu acte în regulã de ani buni.
A studiat la Facultatea de Li-

tere ºi ªtiinþe a Universitãþii „Du-
nãrea de Jos”, Galaþi, speciali-
zarea românã – englezã. Este jur-
nalist, colaborator al publicaþiei
„Observator Cultural”.

A debutat literar în 1990, cu
schiþe umoristice în „Moftul gã-
lãþean” ºi „Papagalul”. Editorial,
în 2018, cu romanul istoric Zilele
noastre mãrunte, la Editura Po-
lirom. În prezent are în curs de
publicare volumul de prozã
scurtã „Exerciþii de liniºte”.

Membru al Cenaclului „No-
duri ºi Semne” din Galaþi.

Andrei Velea

Nãscut: 3 februarie 1980,
Galaþi. A debutat cu poezii în re-
vista „ªcoala Gãlãþeanã”, februa-
rie 2001. Debut cu prozã în re-
vista „Caligraf”, Alexandria, oc-
tombrie 2011. Membru al Uni-
unii Scriitorilor din România,
filiala Sud-Est, începând cu de-
cembrie 2012.

A publicat urmãtoarele cãrþi de
poezie ºi de prozã scurtã: Gim-
nastul fãrã plãmâni, poeme, edi-
tura Centrului Cultural „Dunãrea
de Jos”, Galaþi, 2010, Hotel în
Atlantida, poeme, editura Fun-
daþiei culturale Antares, Galaþi,
2011, Lumea e o pisicã jigãritã,
poeme, editura Brumar, Timiºoa-
ra, 2012, Orgoliul, prozã, editura
Centrului Cultural Dunãrea de
Jos, Galaþi, 2013 (colecþia cArtE-
SENÞE), Plaja de la Vadu, pro-
zã, editura Brumar, Timiºoara,
2013, Benzinãria Whiskey, poe-
zie, editura Paralela 45, Piteºti,
2017 ºi #Agora. Democraþia nu
va fi niciodatã mai sexy!, roman,
editura Brumar, Timiºoara, 2018.

Adi G. Secarã
(W9-Reuel Adi-Halil*)
Nãscut: 26 aprilie 1972, la Ga-

laþi. Membru al Uniunii Scriitori-
lor din România din anul 2010.

A debutat cu volumul de
poezie Versus. Viaþa ºi alte vi-
cii (Axa, Botoºani, 2001), în
urma concursului de manuscri-
se de la Festivalul „Porni Lu-
ceafãrul…”, ediþia 2000. Au ur-
mat: de veghe ºi de slãbiciune
în mintea lui secarã,  Iaºi,
2006, eliotulaproapepustiit
(poem), Cluj Napoca, 2008;
anonimul gãlãþean, 2011, Pre-
miul Festivalului Antares; Mei-
ne Maud, noaptea nimãnui,
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Editura Napoca Star, 2012; eu,
henric al “-lea & muzele de-
capitate, Editura Eikon, Bucu-
reºti, 2015; Poarta turceascã,
poeme, Bucureºti, 2017; ªair,
derviºlere sesleniyor/ Poet
chemând derviº, ediþie bilin-
gvã, româno-turcã, 2019. Piesa
scurtã de teatru Copilul din
noi apare în antologia festiva-
lului concurs „Mihail Sorbul”,
„16 piese într-un act”, 2014.
Debutul în prozã s-a fãcut cu
Pirapitinga, roman experimen-
tal, thriller estetic, Brumar, Ti-
miºoara, 2018, în cadrul proiec-
tului IV Romane - 2020: Mica
trilogie a eternului efemer,
poezie, teatru, prozã scurtã.
Conþine piesa de teatru
Nebuna din Ilion sau Numele
Hellenei.

Cronici literare de întâmpina-
re publicã începând din anul
1998, în diverse publicaþii, unele
sub egida Uniunii Scriitorilor din
România, din Galaþi, Iaºi, Bucu-
reºti, Craiova.

*W9-Reuel Adi-Halil este pse-
udonimul ales pentru perioada de
pandemie. Pe scurt: W9RA(T)H.

Tudor Neacºu

Nãscut: 3 mai 1980, în judeþul
Tulcea. În anii de liceu devine
membru al cenaclului literar „No-
duri ºi Semne” din Galaþi. Tot
atunci, publicã primele versuri în
revista culturalã „Dominus” din
acelaºi oraº. La începutul anilor
2000 devine jurnalist la cotidia-
nul „Imparþial” din Galaþi ºi con-
tinuã în urmãtorii zece sã scrie
pentru „Monitorul de Galaþi” ºi
„Viaþa liberã”, dar colaboreazã ºi
cu ziare naþionale precum „Gân-
dul” sau „Ziarul Financiar” ºi de-
vine corespondent al agenþiei de
presã Mediafax.

Activeazã ca producãtor ºi rea-
lizator de emisiuni de radio la
ProFM Galaþi, pentru ca apoi sã
devinã coordonatorul staþiei regio-
nale de televiziune Digi24 Galaþi.

În anul 2017 intrã în proiectul
literar „IV Romane”, alãturi de
scriitorii Andrei Velea, Adi Seca-
rã ºi Octavian Miclescu. Proiec-
tul se concretizeazã un an mai
târziu, când debuteazã prin roma-
nul Karga. În ultimul an a publi-
cat prozã scurtã în revistele „O
mie de semne”, „Axis Libri” ºi
„Literomania”.

C
or

ne
lia

 P
et

re
sc

u



4 , serie nouã, anul XXIV, nr. 1 (267), 2020

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

Moto:
„ªi limba realitãþii se

retrage ºi apare limba in-
terioarã nedoritã, nepros-
tituatã de niciun jurnalism.
Limba este mereu interioa-
rã ºi serveºte tocmai ade-
vãrul fanteziei care e
profund nou, pãstrând din
realitate ceva neaºteptat
de universal, ceva
aparþinând unei etici de la
creaþia lumii. Cât de
plictisitoare sunt operele
create cu acuta dorinþã de
a respecta adevãrul isto-
ric; cineva din noi, citito-
rul din interior se îndoieº-
te cã adevãrul poate fi ex-
primat cu gândurile ºi lim-
ba care se vehiculeazã
într-un timp anumit. De
aceea, e greu sau imposi-
bil sã scrii cu adevãrat;
trebuie sã intri acolo unde
este „tabula rasa”, acolo
unde nu existã prejudecãþi,
realitãþi istorice...”

Gabriela Melinescu,
„Jurnal suedez”

**

Iubire înseamnã crimã.
Orice iubire omoarã. ªi

omoarã.
Mãcar alte iubiri. Este ceea

ce ne rãmâne din semnificaþia
pãcatului originar...

Cu siguranþã gândurile i-au
fost receptate, va urma iar o con-
vocare la Comisia de Eticã a Mu-
nicipiului, cu toate birourile de
acolo, consiliile spirituale specia-
lizate în artele sufletului, grupu-
rile de asistenþã pentru gândire
multiplã...

La vârsta lui era jenant. Penibil.
ªi doar ieri se simþea atât de

bine. Fusese seara la slujba de
Înãlþare, era hramul parohiei creº-
tine, chiar Înaltpreasfinþitul cu-
vântase, de Înãlþare sã ne rugãm
cu toþii sã avem putere sã ne
înãlþãm deasupra tuturor greu-
tãþilor, problemelor, bolilor, iar
greutãþile, problemele parcã au
fost chiar ridicate, cu bolile vâr-
stei înaintate era mai greu, dar
parcã se ºi miºcase mai repede,
trupul nu i-a mai fost greu, când
prelatul a zis de înviere în trup, ar
fi vrut sã întrebe dacã noul trup
este vechiul trup, sau precum
vechiul trup, adicã alt trup, up-
gradat totuºi, dar renunþã, nu
voia sã fie iar chemat, cum se mai
întâmplase de câteva ori, ca
atunci când s-a întrebat dacã pla-
nul lui Dumnezeu era sã fim pe
lumea cealaltã, cu antrenamentul
de aici, doar niºte copíi... cópii
ale Sale, da, se strãduia sã nu mai
gândeascã de unul singur, ci cu
întreaga comunitate de la el din
parohie (în funcþie de numãrul
celor care gândeau conform cul-
telor admise, existau parohii care
se puteau suprapune teritorial,

 W9-REUEL ADI-HALIL*

a iubi cu adevãrat
dar existau consilii de uniune,
care administrau zonele cu astfel
de probleme: ateii fuseserã obli-
gaþi sã aibã ºi ei cultul ideii lipsei
de divinitate; au fost ceva pro-
teste, dar pânã la urmã apele s-
au liniºtit!), la fel, la fel, dar o mai
lua gândul înainte, cãutând un
altfel de adevãr, mai al lui, dar
parohul îi explicase cã oamenii
trebuie sã fie precum albina, cã
doar albina este cea mai de folos
fiinþã pentru planetã, asemenea
ºi albinelor trebuie sã fim, pe cât
posibil, da, vei fi iertat, dar strã-
duieºte-te mai mult, sã fii mai mult
timp senin, seninãtatea, clarita-
tea adevãrurilor universale chiar
îl liniºtiserã, când ieºise din tem-
plu, era ºi aerul curat, abia ploua-
se, era ºi un curcubeu aruncat de
cãtre Dumnezeu peste lume, din
nou, ºi ºi-a adus aminte de iubi-
rea aceea, din nou, dar în seara
aceea toate iubirile erau frumoa-
se, cuvintele Înaltpreasfântului îi
merseserã la suflet, la gândul cel
bun, acasã ºi soþia fusese parcã
mai puþin îmbufnatã ca de obicei,
adormiserã amândoi ca doi
prunci, dar dimineaþã îi venise ei
sã aibã de la ai ei o vizitã-aminti-
re, tot îi pomenea aºa, cultul strã-
moºilor asimilat, tot prin influen-
þa frãþiilor chinezeºti, propovãdu-
ia asta, proiectarea a câte unei ju-
mãtãþi de orã pentru fiecare strã-
moº direct, înregistrat, iar socrii
sãi se grãbeau mereu la reîntâlni-
re, mereu împreunã, pe când el
plãtise o dispensã, ºi ai lui erau
liniºtiþi acolo, pe lumea cealaltã,
pe una dintre lumile celelalte, de
când cu Sfânta Întâlnire a Oame-
nilor Sfintelor Cãrþi din urmã cu
43 de ani, când cinstirea oficialã
a tuturor Cãrþilor Sfinte, recipro-
cã, ºi prin lecturi publice, fusese
instituitã, lui George Ianov îi plã-
cea sã repete Sura I: „Slavã lui
Dumnezeu, Domnul lumilor...”.

Dar apoi, iubirea aceea înce-
pu iarãºi sã-l bântuie, pânã spre
dupã-amiazã, numai la ea se
gândi. Îi era fricã de o recidivã,
de o nouã internare la deziubire
ºi, dupã somnul agitat de dupã-
masã, îndrãzni sã-i spunã soþiei:
Margo, iar m-a luat durerea de
iubirea aia cu Avril! Doamne, apã-
rã-mã ºi mã pãzeºte, Jorj! Iar? Din
nou! Tare? Intens, dragã, foarte
intens! De dimineaþã pânã acum,
chiar am avut un vis cu ea, acum,
dupã masã! Doctorul a spus sã
luãm repede legãtura cu el! Am
mai avut ºi alt vis, cu o necunos-
cutã! Dar, mã gândeam, dupã atâ-
tea internãri ºi atâtea tratamen-
te... Jorj, sã nu te gândeºti cum-
va cã a fost o iubire adevãratã!
Ea niciodatã nu te-a iubit! A spus
ea vreodatã aºa ceva? A arãtat în
vreun fel? Mi-a dãruit o carte o
datã, dar... nu asta voiam sã spun,
ci dacã nu ar fi bine sã încercãm
la Muzeu... Ce carte, ce muzeu?
Margo, nu fi geloasã din nou! Nu
sunt, iartã-mã, ºtii cã am sechele
de la tratamentul anti-Alzheimer!
Pare, doar pare, sã îmi amintesc
cum eram geloasã, dar NU SUNT
geloasã, ar fi umilitor, credinþa nu
mi-o permite! Doar iubeºte, iubeº-
te! Deci, ce carte, ce muzeu?

*

De când cu Legile Sinceritãþii
Absolute, acceptate de cãtre toa-
te religiile oficiale (ereticii sunt ºi

ei iubiþi, protejaþi, îndreptaþi în
instituþii ºi comunitãþi aparte, iar
dacã întrebaþi despre Legile con-
vertirilor, este simplu, de la data
intrãrii în vigoare, dincolo de con-
ºtiinþe, o convertire poate avea
loc doar... la schimb, de aici liste
lungi de aºteptare ºi comisii di-
verse!), „ascultãrile”, receptãrile,
toate legalizate (Revoluþia a în-
ceput simplu: dacã totul poate fi
ascultat, controlat, de ce sã nu
ne resemnãm ºi... sã fim mai
buni?), oamenii îºi modificaserã
comportamentul, totul plecând
de la reforma sistemului de învã-
þãmânt, care refuza, de la grupa
micã de grãdiniþã, orice eufemism.
Studiile specialiºtilor, dupã cele-
brul model nordic, a dus la ac-
ceptarea memoriilor absolute:
jurnalele intime deveniserã obli-
gatorii ºi... publice, astfel încât
orice familie nou constituitã sã
fie cât mai puþin în pericol de une-
le descoperiri ulterioare, secrete
de iubire ºi altele asemenea!
Când se fãcea dosarul pentru Sta-
rea civilã, erau secþiuni speciale,
cu menþionarea tuturor iubirilor
(posibile, imposibile, cu proble-
me º.a.), de la grãdiniþã pânã la
ziua sfântã a cererii în cãsãtorie,
petrecerile burlacilor ºi burlãciþe-
lor fiind interzise pe Pãmânt, doar
pe Lunã mai având loc, din când
în când, deºi urmãrile puteau fi
destul de grave...

Libera gândire mai era prote-
jatã doar prin muzee, biblioteci,
librãrii, unele parcuri municipale
ºi rezervaþii naturale. Se conve-
nise cã spaþiul privat, cât mai era,
din moment ce dispozitivele de
ascultare ºi receptãrile „secrete,
dar binevoitoare” erau atotputer-
nice, era marele pericol al supra-
vieþuirii speciei. Securitatea Pla-
netei, dar ºi a speciei, fuseserã
puse, în sfârºit, deasupra drep-
turilor ridicole, dar justificate, ale
oamenilor luaþi ca indivizi.

*

Muzeul Marilor Iubiri, exis-
tând sucursale în toate metropo-
lele ºi municipiile, reglementa, cât
de cât, problemele erotice ale
omenirii. Existau protocoale cu
toate instituþiile de învãþãmânt,
de când se acceptase cã fericirea
omenirii depinde de toate tipuri-
le de iubire, de la agape pânã la
cea mai deºucheatã fantezie ero-
ticã. Pudibonzii au mai încercat,
câtva timp, sã se organizeze pen-
tru a protesta coerent, dar au fost
înghiþiþi de organizaþii guverna-
mentale care organizau ºedinþe
care începeau invariabil cu for-
mula:

„Mã numesc... ºi sunt pudi-
bond!”

George Ianov bãtea, de fapt,
apropo la un tratament propus de
cãtre o secþie nouã a Muzeului,
de uºurare a gândului la o iubire
ratatã, neîmplinitã, bântuitoare:
scrierea de mânã, cu povestirea
„poveºtii” de iubire sau a „impo-
sibilitãþii poveºtii de iubire”, adi-
cã o „scriere cu adevãrat”, „ade-
vãratã”, dar împreunã cu soþia,
deoarece sinceritatea, veritabili-
tatea presupunea întotdeauna un
alt factor, în perspectiva vieþii
eterne în comun, „împreunã”,
chiar dacã oamenii legilor sacre
aveau pãreri diferite în ceea ce
priveºte viaþa soþilor împreunã

dupã „moarte”: ei, în virtutea iu-
birii absolute a omenescului de
cãtre omenesc, trebuiau sã-ºi ºtie
unul altuia toate fanteziile, slãbi-
ciunile, îndrãgostirile cu sau fãrã
voie...

George ºi Margo, amândoi de
aproape 100 de ani, sunt încã din
generaþiile care au mai prins...
caligrafia. Probabil în aceastã te-
orie era o influenþã arabã sau ex-
trem orientalã: scrierea-iubire tre-
buia sã ajungã sã iubeascã altã
posibilã iubire. Margo era, de alt-
fel, destul de scepticã...

Totuºi, Margo a acceptat sã îl
însoþeascã pe soþ: doar erau îm-
preunã de aproape 60 de ani...
S-au aºezat la o masã, unul lângã
celãlalt, fiecare cu câte un stilou
ºi câteva coli de scris. Erau su-
pravegheaþi de doi androizi, o
splendidã pereche cu trãsãturi
non-rasiale: mai exact, morfismul
lor era într-o continuã schimba-
re, cam obositoare pentru „pa-
cienþi”! Ba chiar elementele de
sexualitate erau într-o continuã
schimbare.

„Domnul va dicta ºi va scrie
în acelaºi timp. Doamna doar va
scrie. Pentru început, 12000 de
caractere, cel mult...”

„Pe vremea când nu te cunoº-
team, m-am îndrãgostit de Avril.
Era un înger de fatã.”

„Pot interveni? Stilistic sau...”,
interveni Margo.

„Dupã ce domnul va finaliza...”
„Avril... Avril lucra la o fabricã

de pâine, dar visa sã cucereascã
lumea. Adicã sã o viziteze, cã nu
era atât de rãzboinicã. ªi avea
pistrui pe care îi scãpa de ea scu-
turându-i în cele mai moi, calde,
gustoase pâini pe care le-am mân-
cat vreodatã, exceptându-le, de-
sigur, pe cele pe care le-am mân-
cat cu tine, draga mea Margot!
Ne aºezam pe scãrile de la intra-
rea în brutãrie, vara, seara, ea
venea cu o pâine abia scoasã din
cuptor, era un cuptor adus de
niºe turci, ºi era pufoasã, pâinea
era pufoasã, la ea doar sânii, un
pic cam mari, erau pufoºi. ªi era
blondã, un blond spãlãcit, dar
ochii nu erau albaºtri, ci cãprui,
buzele cãrnoase, ºi vorbeam mult
despre cum o sã plecãm în întrea-
ga lume ºi o sã vedem Parisul,
Roma, New York, Tokyo, Buenos
Aires, Cape Town, insulele Paci-
ficului, Islanda, Groenlanda,
Stockholm, pinguinii, struþii, pi-
ramidele, Atena, Los Angeles,
San Francisco, Dallas, Miami,
New Orleans, vechiul New Lenin-
grad... Era dinainte de prima
pandemie... Iar iarna, când mai era
ger, era foarte plãcut sã intri chiar
în brutãrie, sã stai acolo pe douã
scaune ºi sã rupi pâinea aceea,
sau sã stãm pe un singur scaun,
ea în braþele mele, eu þinând-o pe
ea, ea în halatul acela alb, eu
apropiindu-mi obrajii de sânii ei,
care se vedeau, se ghiceau, ºi vor-
beam de Mongolia, de felul în
care fac pâinea femeile mongole
sau cele din Amazonia, sau cele
din savanã, fugãrite de elefanþi
sãlbatici sau de lei translucizi, sã
faci pâine din fuga ghepardului,
vorbeam despre adevãrul pâini-
lor ºi viaþa era ca o plajã eternã,
iar sânii ei erau ca douã pâini mari,
albe, albe, zburând ca doi porum-
bei sfinþi sau doi pescãruºi pã-
gâni, sânii ei aveau doi ochi, adi-
cã unul pentru fiecare, ochi roz,

ºi vorbeam cã o sã avem doi co-
pii calzi, fierbinþi, buni, ºi ochii ei
clipeau, ochii sâni, ºi o condu-
ceam sau acasã sau la brutãrie,
eram vecini, eu stãteam la trei, ea
la patru, Avril o chema, ea chiar a
plecat în lume, pe transatlantice,
cred cã a vãzut pinguinii ºi þes-
toasele din Galapagos, mi-a tri-
mis o vedere o datã, din Acapul-
co, a scris pe ea cã este în aminti-
rea lui Elvis, era înnebunitã dupã
Elvis, voia ca fata nostrã sã fie
botezatã Priscilla, eu o întreba-
sem odatã dacã ea crede cã dra-
gostea este dreaptã, ea zis cã este
sexy, love me tender, zicea me-
reu, când îºi aºeza capul pe pi-
cioarele mele, închidea ochii ºi
povestea cum a iubit un samurai
care a iubit-o atât de mult, încât a
vrut sã îi iubeascã ºi moartea la
fel de mult, deschidea câte un
ochi în care mã primea, numai
unul, ºi mã ducea pânã la înce-
putul lumii, ºi ea era Eva ºi mã
fãcea pe mine Adam, ºi eram ti-
neri ca o franzelã, ca o baghetã
franþuzeascã, eram crocanþi în
extaz, fierbinþi, eram micul nostru
extaz, cu multã fãinã de grâu, nin-
gea mereu cu fãinã de grâu, de-
getele noastre, de fãinã, iubindu-
se, ea întrebându-mã dacã am
ceva serios de gând cu mâna ei,
cu inelarul ei, ºi eu i l-am muºcat
atunci, n-am ºtiut ce sã fac, dar
mai ales ce sã spun, cuvintele mi-
au ieºit mai greu, întotdeauna,
cuvintele nu au fost imperiul
meu, dar ele erau acolo, la inima
mea, în inima mea, cuvintele erau
ochiul meu interior, ºi pe el îl sco-
team deseori, cu tot cu Avril, pâi-
nea mea ce de toate amintirile vi-
novate, ºi þie, Margo, nu îþi spu-
neam nimic, deºi feliile de pâine
aveau gustul ei de fãinã, coaja...”

*

Ajunºi acasã dupã prima zi de
terapie, obosiþi, Margo ºi Geor-
ge, aproape tãcuþi, un pic mai
adevãraþi, mai aproape de para-
disul viitorului lor, flãmânzi de
restul adevãrului, s-au aºezat la
masã, în faþa farfuriilor cu supã.

„Nu mi-ai spus ce carte þi-a
dat...”

„Covrigi, covrigi proaspeþi!
De Aziz Nesin... Mi-a dat-o la
despãrþire...”

„O ºtiu, era o carte pentru co-
pii!”

„Da, o citea fraþilor sãi mai
mici... Avea cinci! Cinci fraþi!”

De afarã, prin geamul deschis,
începurã sã se audã chemãrile
muezinilor, clopotele, muzica de
orgã...

„Margo, pâinea, te rog!”
„Astãzi fãrã pâine, George!”
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*

Te trezeºti ca ars în acea
dimineaþã de sâmbãtã,
când primele raze ale

soarelui ocolesc cu grijã frun-
zele copacului din dreptul apar-
tamentului, îþi dau pleoapele la o
parte, apoi îþi înfig adânc degete
luminoase în ochi, priveºti lung
pe fereastrã cãtre un peisaj mo-
noton, de garaje ºi maºini, în timp
ce-þi spui uite ce vreme frumoa-
sã, face a plajã, încerci s-o tre-
zeºti pe Adina, care nu dã nici
cele mai mici semne cum cã ar
vrea sã pãrãseascã imperiul vi-
selor, gândeºti cã dacã o vei ade-
meni cu aburii unei cafele poate
cã se va trezi, zis ºi fãcut, ateri-
zezi în ºlapii albaºtri ºi lipa-lipa
spre bucãtãrie, unde arunci în
cafetierã patru linguriþe de sub-
stanþã, douã ceºti de apã, apeºi
butonul dimineþii, dupã care,
lipa-lipa, te îndrepþi spre baie,
unde îþi dai cu apã pe ochi, îþi speli
dinþii ºi revii în camerã, unde
Adina tot moþãie, priveºti din nou
pe fereastrã ºi-þi spui uite, ce zi
frumoasã, garajele aratã astãzi
mai bine, iar maºina voastrã cea
nouã, care se vede într-un colþ
mai îndepãrtat de parcare, îþi stri-
gã ºi ea uite, ce zi frumoasã, hai
pânã la mare, e prima noastrã
plimbare în afara oraºului, sunt
prima voastrã maºinã, aduci
cafeaua ºi tragi mai tare de Adina,
hai la mare, aºa îi spui, e o vreme
superbã afarã, þi-am adus ca-
feaua, iar ea, cu ochii cârpiþi de
somn, se ridicã pe jumãtate, în-
tinde mecanic mâna ºi apucã
ceaºca de toartã, apoi se cuibã-
reºte, sorbind lent, lângã tine, tu
arzi de nerãbdare sã conduci, însã
mai întâi îþi savurezi cafeaua alã-
turi de Adina, dupã care, în su-
fragerie, scormoneºti sub cana-
pea dupã umbrelã ºi pãturã de
plajã ºi ieºi din apartament sã le
duci la maºina cea nouã, care te
aºteaptã dornicã de plimbare,
timp în care Adina îºi face toaleta
de dimineaþã, îmbracã o þinutã le-
jerã, aruncã niºte lucruri strict ne-
cesare într-o gentuþã de plajã,
face câteva sandviºuri pentru
drum ºi închide uºa apartamen-
tului, îndreptându-se, la ºapte
dimineaþa, spre parcarea blocu-
lui, unde tu deja ai pornit moto-
rul ºi ameninþi acceleraþia cu vâr-
ful piciorului, însã porneºti cãtre
bacul de la Brãila numai dupã ce
ea se urcã lângã tine ºi te sãrutã
urându-þi drum bun, urmeazã di-
gul de lângã Dunãre care uneºte
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plaja de la Vadu
Galaþiul cu oraºul vecin, loc în
care ajungi exact când unul din-
tre bacurile de mici dimensiuni
tocmai începe îmbarcarea ºi nu
sunt prea multe maºini la rând,
am ajuns la þanc, gândiþi amân-
doi, apoi vã lãsaþi ghidaþi de bur-
ta unui cãpitan ce aºazã minuþios
maºinile, ca un ºahist, una lângã
alta, nelãsând nici mãcar zece
centimetri distanþã între ele, ast-
fel încât portierele nu pot fi des-
chise suficient pentru a ieºi pe
punte, prizonieri în automobilul
în afara cãruia burta cãpitanului
vã tãie douã bilete ºi vi le stre-
coarã prin geamul crãpat, acelaºi
geam prin care briza Dunãrii vã
cuprinde pe amândoi, încã som-
noroºi, dar dornici de plajã, de
plimbare, de ziua frumoasã de în-
ceput de septembrie în care vã
îndreptaþi spre malul celãlalt al
Dunãrii pe un bac leneº, debar-
caþi ultimii, benevol, pentru a nu
participa la busculada creatã de
obicei în astfel de situaþii, când
fiecare vrea sã iasã primul de par-
cã l-ar aºtepta undeva un premiu,
cãlcaþi împreunã acceleraþia ma-
ºinii, ea se îndreaptã pe ºoseaua
în zig-zag, cu nuferi pe partea
dreaptã, cãtre oraºul Mãcin,
adormit la acea orã matinalã,
învelit în soarele abia mijit, palid,
de septembrie, apoi vã poartã de-
a lungul ºirei spinãrii munþilor
Mãcin, cel puþin asta e compa-
raþia Adinei, care exclamã, privind
uºor adormitã pe geamul maºinii,
uite cum se profileazã pe cer
lanþul munþilor, parcã-i o coloanã
vertebralã sau un ferãstrãu, lasã
capul uºor pe spate ºi alunecã în
somn în timp ce tu conduci în-
cântat maºina cea nouã, cu grijã
pentru a nu forþa motorul ºi cu
atenþie înzecitã pentru a ocoli de-
nivelãrile drumului, apoi, în timp
ce traversezi satele cu nume de
origine slavã, te gândeºti cã tre-
buie sã fie superb pe plajã ºi tragi
cu ochii de drum pentru a-l scur-
ta, ajungi mai repede decât te
aºteptai în peisajul arid, nisipos,
de lângã lacul Sinoe, dincolo de
drumul care leagã Tulcea de
Constanþa, peisaj prin care te
îndrepþi ca o ºopârlã roºie cãtre
localitatea Vadu, unde drumul
asfaltat se terminã ºi începe un

fel de drum de pietriº ºi dale, care
o trezeºte pe Adina din somn ºi o
face sã-ºi arunce ochii pe geam,
vede combinatul pãrãsit de la ie-
ºirea din Vadu ºi te informeazã,
ca ºi cum nu ai ºti, am ajuns în
Vadu, da, ºtiu, îi rãspunzi ºi con-
duci cu atenþie pe digul de dale
între ale cãror îmbinãri s-au for-
mat adevãrate cratere acoperite
de smocuri de iarbã peste care
maºina vã poartã încet ºi cu gri-
jã, pãrãseºte dalele ºi intrã pe un
drum de pãmânt cu un strat sub-
þire de nisip deasupra, însã prac-
ticabil, pe care vã duce doi kilo-
metri, pânã la cherhanaua de stuf
ºi papurã de lângã plajã, apoi încã
un kilometru, pe un drumeag cu
ierburi înalte, uscate, ce gâdilã
zgomotos burta de tablã a maºi-
nii, iatã, drumul de pãmânt se ter-
minã, începând unul prea îngust
ºi periculos, doar de nisip, voi vã
spuneþi am ajuns, opriþi ºi ieºiþi
cu grijã din maºinã pentru a nu
stârni roiurile de þânþari care pân-
desc ameninþãtori din boschete-
le dintre drum ºi plajã, roiuri agre-
sive, înfometate, care nu vã iartã
nici de data asta, apucaþi în vite-
zã tot ceea ce aveþi în portbagaj
ºi vã îndreptaþi în fugã spre plajã,
unde briza alungã þânþarii, iar
marea se deschide sãlbaticã,
verde-albastrã, hai mai repede
spre locul preferat, îi spui, încân-
tat, Adinei, apucaþi bagajele ºi vã
îndreptaþi cu paºi repezi, cu pi-
cioarele scãldate de spumã ºi de
apã, pe linia miºcãtoare a þãrmu-
lui, privind pe furiº, atunci când
ajungeþi în dreptul primului cort,
cum douã femei grase stau com-
plet goale ºi cu picioarele desfã-
cute în faþa unui bãrbat uscat, însã
erect ca un stâlp de telegraf, care
le pãtrunde când pe una, când
pe alta, la umbra cortului, fãrã
nicio jenã, spre deliciul unei au-
dienþe închipuite, pentru cã voi
treceþi cu mâinile grele de bagaje
fãrã a-i privi frontal, ci doar chi-
cotind uºor, amuzaþi de formele
rubensiene ale celor douã femei,
de pofta lor matinalã ºi de bãrbã-
þia lungã a uscatului, ca o prop-
tea dalinianã, ce pare cã ºi-a trecut
toatã substanþa vitalã în mãdular
pentru a satisface cele douã sire-
ne care gem lasciv în timp ce voi

vã îndepãrtaþi, grãbiþi pasul, apoi
cotiþi stânga dupã promontoriu,
ajungeþi în dreptul unui cort în
faþa cãruia, la o masã micã de
camping, din aluminiu, cu o sti-
clã de vin roºu ºi douã pahare de
cristal pe ea, un domn gol, doar
cu o ºapcã de marinar pe creºte-
tul capului, vorbeºte în surdinã
cu o doamnã tânãrã, goalã, cu un
pãr lung, frumos, mãtãsos, care,
antrenat de briza mãrii, îi tot intrã
în ochi, îi acoperã faþa ºi sânii, iar
în timp ce ea îºi plimbã mâinile
prin pãr, voi îi depãºiþi ºi, înfigând
adânc umbrela în nisip, vã opriþi
la nici douã sute de metri, vã dez-
brãcaþi complet pentru a fi în ton
cu natura ºi intraþi încet în apa
rece, stropindu-vã ºi râzând zgo-
motos, siguri cã, acolo, pe plaja
de la Vadu, printre nudiºti,
meduze eºuate ºi pescãruºi, nu
puteþi deranja pe nimeni, ca ºi
cum aþi fi departe de civilizaþie,
într-o scoicã, înveliþi în stomacul
ei sidefiu ºi respirând cu niºte
paie de cocteil trase prin despi-
cãtura cochiliei, înotaþi fãrã nicio
prejudecatã în apa încã destul de
caldã, iar când doi tipi trec prin
dreptul vostru ºi Adina, pudicã,
se întoarce, tu o iei în braþe, îi
priveºti ºi o îndemni sã facã la
fel, nu ºtii ce pierzi, îi spui, cei doi
aratã super, însã ea chicoteºte
încolãcindu-se în jurul tãu ºi, cã-
utându-þi privirea, îþi ºopteºte cã
eºti singurul pe care vrea acum
sã-l priveascã, se lasã pãtrunsã
de tine, o sãruþi urmãrind din coa-
da ochiului ºi iubitele celor doi
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tipi, care trec goale, frumoase ºi
perfect bronzate prin dreptul um-
brelei voastre, Adina geme uºor,
aproape de tine, creându-þi acea
senzaþie de cochilie de melc dusã
la ureche, te laºi purtat de miºcãri-
le ei lente, lascive, în apa mãrii, de
parcã numai voi doi aþi fi în acel
colþ de lume, ea întoarce capul
într-o parte ºi într-alta, se asigurã
cã nu e nimeni la orizont ºi îþi spune
hai sã continuãm pe plajã, tu o
asculþi supus ºi ieºi cu ea în braþe,
o tãvãleºti pe pãtura întinsã sub
umbrelã ºi o posezi cu poftã în timp
ce razele soarelui vã ard tãlpile,
firele de cuarþ dintre voi se unesc
într-o pojghiþã finã, stomacul si-
defiu al scoicii se strânge ºi mai
mult în jurul vostru, aºa cã termi-
naþi împreunã, sincron perfect,
apoi alergaþi transpiraþi în mare,
vã rãcoriþi, abandonaþi acolo
cuarþul cristalizat pe trupurile
voastre, Adina chicoteºte uºor, îþi
ºopteºte un secret dulce la ure-
che, fapt pentru care tu o plezneºti
peste fesele rotunde ºi îi sãruþi
tandru ochii, o apuci de picioare
ºi o scufunzi brusc în apa mãrii, ea
se ridicã, mimeazã supãrarea ºi-þi
spune nu mai vorbesc azi cu tine,
dar tu te îndepãrtezi, înoþi repede
ºi strigi hai, prinde-mã, timp în care
ea iese din apã, se aºazã la umbrã
ºi deschide o carte, prin faþa ei tre-
ce o familie de nudiºti, cu mamã,
tatã ºi douã fetiþe, toþi complet goi,
femeia având câte un cercel prins
de fiecare buzã a sexului perfect
bronzat ºi cãrnos, iar dupã ce ei
trec, ieºi din apã, scoþi un sandviº
ºi o sãruþi pe Adina, care e adân-
citã în poveste, priveºti lung ma-
rea ºi te gândeºti cã, uite, ce fain
e sã ai maºinã, deschizi o carte,
iar pe la ora cinci strângeþi, pe la
ºapte sunteþi pe vaporaº, ghidaþi
de burta cãpitanului, pentru ca la
opt seara sã o posezi din nou pe
Adina sub duº, cu gândurile
amestecate, cu fantezia învolbu-
ratã de toate trupurile goale de
pe plajã.
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 DIMITRIE LUPU

gambit
Marat Þvetenco îºi câr-

pãcea barca: pene
din lemn aduse din

secure ºi cuþit, smoalã, câlþi ºi
vopsea. Vopseaua bunã, procura-
tã prin cineva de la vapoare, rezis-
tentã la apã, venea pe urmã. Tim-
pul nu i-o prea îngãduia, cã spre
searã avea aranjatã o partidã de
ºah cu Saavedra, dar înflorise zar-
zãrul Þipor, cel din capãtul strãzii
care dãdea drept în lac – cã de
aceea o ºi numiserã oficialii strada
Lacului –, copac zdravãn sã-l cu-
prindã abia braþele unui bãrbat în
putere ºi venea o fãrâmã de timp
bun pentru pescuit, pânã începea
bãtaia peºtelui.

Un fel de ciudãþenie a locului
ºi pomul ãsta, cã zarzãrii nu cresc
ca teii, precum castanii ºi arþarii
din Grãdina dinspre vale, ci mai
cu zgârcenie ºi trudã, ºi nici nu
se ridicã atât de sus; cã viaþa
pomilor fructiferi, oricum s-ar
chema ei, e mai scurtã; mai plinã,
dar ºi mai scurtã. Cã pomul nu-i
ca vietatea, s-o ia din loc dupã
cele trebuitoare vieþii, ci unde s-
a nimerit sã-i fie datul, apoi acolo
îi este ºi traiul ºi netraiul ºi rodul,
în nafura lui de þãrânã, ºi cât poa-
te trage de-acolo atâta-i a lui. Dar
zarzãrul Þipor – aºa îi spunea lu-
mea, dupã gospodãria lui Alia
Þiporov, ultima dinspre lac, fiind-
cã se întâmplase a fi vecini – cres-
cuse înalt, cu crãci puþine ºi lungi
de nici nu le puteai zice coroanã,
rãsfirate nici în sus, nici în pãrþi,
de parcã încã nu se dumirise dacã
de cer sau de pãmânt aparþine ºi
încã ºovãia de partea cui sã se
dea. Ori, poate, credea cã el nu
þine de nicio parte, ci-i liber ºi
de sine stãtãtor. Poate chiar l-ai
fi auzit spunând ceva de felul
ãsta, dacã i-ai fi fost pe plac ºi
ai fi ºtiut sã-l asculþi. Ce mai, era
un pom aparte; poate de aceea
ºi crescuse aºa de înalt ºi înflo-
rea o sãptãmânã-douã înaintea
tuturor. Altcum ce puteai crede
despre un copac atât de altmin-
teri decât e în firea copacilor,
care, pe deasupra, se mai cãpã-
tase ºi cu nume, asemeni omu-
lui ºi dobitoacelor de pe lângã
casa lui?! Pãcat cã l-au nãpãdit
uscãturile! Mare pãcat! Cã uscã-
tura se-ntinde repede – e cangre-
na copacilor, cum s-ar spune –,
ºi într-un an-doi adio zarzãrul
Þipor, cu aerul lui ºãgalnic-sever,
adio inc de primãvarã sosit
înaintea primãverii! ªi-apoi, ce
loc gol ar rãmâne în cer pentru
toate dimineþile ºi zilele fãrã soa-
re! Dar aºa se-ntâmplã când laºi
toate trebile publice numai în sea-
ma celor plãtiþi pentru ele.

Ieri dimineaþã, când ieºise
Marat sã arunce grãunþe la orã-
tãnii, privirea îi fugise spre zare,
sã cântãreascã ziua dupã începu-
tul luminii, ºi pata alb-rozie, rarã
încã, a lui Þipor, ivitã peste noap-
te, îi sãrise, neîngãduitoare, în
ochi: A venit primãvara! Tu ce

faci?! Iaca fãcea ºi el ce putea:
dãdea de mâncare pãsãrilor, râ-
nea la vacã ºi la porc, aducea apã
de la fântânã – cã aia de la canal,
vai de steaua ei! –, mai punea câte
un lemn în sobã; mde, ca omul
singur pe lângã casa lui.

În unele dupã-amiezi mai fã-
cea câte o partidã cu Alejandro
Saavedra, cu piesele lui din fil-
deº, îngãlbenite de vreme, ºi
atunci timpul fugea ceva de spe-
riat, de te trezeai pe-ntuneric c-ai
uitat de apã, de foc, de orãtãnii ºi
de dobitoace, ba ai uitat ºi de tine.
Cã la jocul de ºah rostul nu-i sã
câºtigi, cum cred unii, ci sã lupþi
frumos, ca un cavaler subþire,
cum spune Alejandro; ºi cei sub-
þiri la minte ºi la inimã iubesc fru-
museþea mai mult decât izbânda
într-o înfruntare! Nici vorbã sã fie
izbânda întâi! Nici vorbã! Frumu-
seþea e totul aici! Ba ºi în lume
tot ea-i prima, oriunde. Însã într-
o înfruntare se vede cel mai bine.
ªi frumuseþea cere timp ºi numai
spre a o deosebi de cele doar
aparent frumoase, dar încã s-o
gândeºti, sã þi-o închipui dreap-
tã, seninã, de neatins altfel decât
cu mintea ºi cu inima, stând mân-
drã între toate cele de parcã ar fi
singura gânditã de Dumnezeu, iar
celelalte sunt doar resturi, ca gu-
noaiele ºi molozul când îþi ridici o
locuinþã luminoasã.

Frumuseþea ia multe chipuri pe
lume, dupã toþi cei care cautã fru-
mosul, dar lui Marat i-a fost datã
aceea a înfruntãrii cavalereºti.
Altfel de ce sã-l fi adus Dumne-
zeu pe bunicul lui Alejandro Al-
miente Saavedra în Vadul Ungu-
rului, cu figurinele lui din fildeº,
într-o cutie ca ruptã din soare,
cocoloºitã într-un covor arãbesc,
tocmai pe fundul cufãrului?! Cã
pe-atunci Vadul Ungurului era
doar o aºezare pescãreascã, în-
temeiatã de niºte ucrainieni aduºi
încoace de o furtunã de varã,
dupã câte se spune. Au lãsat bar-
ca la voia vântului, ca orice pes-
car priceput când vremea îi e po-
trivnicã ºi soarta i-a aruncat aici,
tocmai când ei credeau cã le-a
sunat ceasul din urmã; au vãzut
cã locu-i bun, mai bun decât în-
tâlniserã pânã atunci ºi au rãmas.
Asta încã se mai poate vedea:
jos, Brateºul, ciuntit ºi bãltit
acum, dar larg câtu-i zarea pe-
atunci, iar deasupra, pe pãmânt
zdravãn, satul, unde bãrbaþii încã
mai poartã brâie late în care-ºi
înfig cuþitele, la îndemânã, cã-n
barcã nu-i timp sã cauþi în dreap-
ta ºi-n stânga; în zilele sãrbãtori-
lor mari, flãcãii împacã hore pe
maidanul din faþa fostei primãrii
sãteºti; iar când coboarã de plã-
cere în oraº – uneori în grup, pe
cai gãtiþi cu panglici, canafi ºi
zurgãlãi – cei cu inimã-n ei îºi pun
câte-un resteu la brâu, cã nu-i
voie cu cuþit pe-acolo. De-aceea
unii orãºeni, mai ales cei din ma-
halale, cu obiceiul lor de-a numi
oamenii dupã îmbrãcãminte ºi
apucãturi, le ºi zic bouari: Boua-
rii din Vad.

ªi-apoi, de ce sã-l ducã dom-
nul învãþãtor Arvinte pe el, un pui
de þãran la urma urmei, într-un
palat al copiilor – chiar aºa îi spu-
nea: Palatul Copiilor, ºi arãta ca
un palat din cele pe care le vãzu-
se el în cãrþi colorate, doar ceva
mai din economie fãcut – numai

fiindcã putea sã deseneze bine
case, copaci, oameni, oi, câini
ºi toate cele, dacã nu pentru a
vedea ce-i acela jocul de ºah?!
Cu desenul n-a prea mers, dar
mãcar a prins, mai mult a furat,
ceva-ceva din tainele ºahului.

Aºa se face cã, mai târziu,
când Alejandro a întrebat la câr-
ciuma lui Raspunghel, într-o sea-
rã, dacã ºtie careva sã joace ºah,
el a putut rãspunde: Io ºtiu olea-
cã, da-i greu de jucat.

ªi chiar i-a fost greu pânã a
priceput ce-i acela un atac din
faþã, o învãluire, o pãtrundere, un
sacrificiu, o retragere adevãratã
sau una amãgitoare. Dar Alejan-
dro presãra totul cu poveºti de-
spre bãtãlii vestite în care lucru-
rile acelea chiar se petrecuserã,
de-þi rãmâneau în minte ca fixate
în cuie. ªi frumuseþea vine când
începi sã le combini, punând în
planul de luptã câte ceva din
douã-trei ori chiar din toate câte
puþin, atâta cât se cere. Cam ca
într-o mâncare ce nu mai e nevo-
ie s-o dregi când o ai în farfurie,
cã ºi de iei între timp altceva în
gurã, apã, vin ori rachiu, gustul
dintâi nu i se pierde, ci creºte sau
scade pe mãsurã, rãspunde bine
ºi bucuria mâncãrii rãmâne în-
treagã. Ba încã lasã loc ºi unui
plan secund în planul dintâi când
vrei sã încerci o pãtrundere neaº-
teptatã ori sã preîntâmpini o di-
versiune a frontului advers, dacã
l-ai întocmit cum trebuie.

Frumuseþea asta ar putea arã-
ta cam rece vãzutã din afarã. Dar
nu-i deloc aºa pentru cel prins în
vâltoarea ei: inima e la datorie,
una cu mintea ºi fiecare mutare,
oricât ar pãrea de neînsemnatã, e
hotãrâtã numai împreunã; cã ini-
ma-i atotºtiutoare, e locul unde
iscoadele întregii fiinþe, ºtiute ori
neºtiute de tine, trimit continuu
semne despre amãnuntele bãtã-
liei, iar ea le înfãþiºeazã minþii spre
a le cântãri laolaltã. Când Isabela
clipeºte – cã dupã Isabela de Ara-
gon, cel mai puternic om din re-
gat la vremea ei, se cheamã figu-
rina aceea reginã –, regele Filip a
ºi miºcat degetul mic, iar genera-
lii au ºi înãlþat sabia în semnul
convenit pentru schimbarea or-
dinii de bãtaie, corespunzãtoare
noii situaþii de pe eºichier. Dupã
caz, un soldat, un pluton ori o
companie se va transforma pe
clipã în zid, în pinten sau în tãvã-
lug; cavaleria va ºarja ori numai
se va preface cã frânge direcþia
atacului – de aceea ºi mutarea
cailor pe tabla de ºah are întot-
deauna forma literei L –, diviziile
de care de luptã vor tãia breºe
sau mãcar una dintre ele va tro-
pãi ameninþãtor… Dar oricare
dintre aceste încercãri sau rãs-
punsuri – ºi sunt destule! – ur-
meazã liniile clare ale unei viziuni,
oricât de fãrã rost sau încurcate
ar pãrea celui ce nu înþelege pla-
nurile strategice ale celor douã
oºtiri; oricum, la nevoie, în des-
fãºurarea generalã, îºi face loc
trama unei tactici, ca ºi cum ai
muta locul unei virgule într-o fra-
zã, schimbând ºi întãrind sensul
ºi rostul întregului.

Totu-i sã nu crezi cã înfrunta-
rea se petrece numai între arma-
te, pe câmpul de luptã, dacã vrei
s-o înþelegi; uitã-te la tine câþi
supuºi dirijezi în fiecare clipitã,

chiar dacã þi se pare cã nimeni ºi
nimic nu þi-e supus; priveºte în
tine ºi în jur, ia aminte la tot ce
te-nconjoarã ºi vei afla cât de le-
gat eºti de lucruri, fapte, întâm-
plãri, ºi ele - de tine. Dar orice
þi-ar fi dat sã faci, sã gândeºti în-
totdeauna planuri ºi rãspunsuri
frumoase în ce te priveºte, fiind-
cã numai frumuseea câºtigã, deºi
necunoscãtorilor li se aratã ca ºi
cum ar pierde mereu.

Piesele aºteptau de cu searã,
rânduite cum trebuie, pe masa
curatã din casa de þinere, cã la
Alejandro nu era chip de liniºte
din pricina nurorilor ºi a liotei de
plozi neastâmpãraþi. Când aran-
jau câte o partidã, Alejandro Sa-
avedra scotea cu o zi înainte mi-
nunata cutie din sertarul totdeau-
na încuiat cu cheia de pe inelul
lãnþugului pe care-ºi þinea cea-
sul, o aducea la Marat Þvetenco,
pãtrundeau împreunã pe uºa din
faþã – nu pe cea lateralã, îngustã,
de trebuia sã treci prin bucãtãrie
ºi dormitor –, în camera mirosind
dulce a busuioc ºi a levãnþicã ºi
aºezau împreunã figurinele pe
câmpul cu pãtrate maro ºi aurii.
Astfel oºtile aveau timp sã se
observe, sã se cântãreascã ºi fie-
care combatant sã imagineze din
vreme mijlocul de a o scoate cu
bine la capãt cu oricare dintre
adversari ºi, mai cu seamã, fru-
mos, dacã în focul luptei întâm-
plarea i l-ar fi scos în cale.

Pentru partidele cu Marat Þve-
tenco, Alejandro Almiente Saave-
dra se îmbrãca întotdeauna cum
se cuvine a ieºi în lume: costum
sobru, la douã rânduri, cãmaºã
negreºit albã, cu jabou, vestã din
pichet în carouri mari, cu lãnþiºo-
rul ceasornicului prins la a treia
cheutoare, sã facã buclã de-un lat
de palmã, panamaua neagrã pe
cap ºi sticla cu lichior de curaçao
învelitã în foiþã de staniol.

Sosi punctual, privi pe deasu-
pra porþii, îngãduitor. Nici nu-ºi
mai amintea câþi ani trecuserã de
când Marat îl lãsase sã aºtepte o
micã de ceas în drum; întotdeau-
na îl gãsea aºteptându-l în cadrul
porþii, gãtit în costumul de dimie,
proaspãt ras, cu pãlãria gen vâ-
nãtor sub braþ, fiindcã, de obicei,
el purta ºapcã. ªi cum aºteptarea

se prelungea, Alejandro Saavedra
fãcu câþiva paºi în dreapta, apoi
tot atâþia în stânga; simetria este
începutul frumuseþii, ºi miºcarea
aceasta nu-i putea afecta liniºtea
sufletului. Apoi, aºteptând, îºi
scoase, discret, ceasornicul, îi sãl-
tã capacul: se duseserã deja un-
sprezece minute ºi al doispreze-
celea sãrise de jumãtate. Dar nu,
nu se fãcea; nu, nici vorbã! Nu
poþi bate în poartã, când ai con-
venit cu stãpânul casei un timp
exact. Se mai plimbã în dreapta ºi-
n stânga, paºi numãraþi într-o par-
te ºi tot pe atâþia în cealaltã, mai
privi o datã, ferit, cadranul ceasu-
lui. Hm! Situaþia începea a deveni
jenantã; privea lumea, mai ales
femeile ºi copiii, de pe dupã per-
dele, de pe dupã colþurile caselor,
de pe dupã ulucile gardurilor. Cât
sã fi trecut? Dar sã scoþi pentru a
treia oarã ceasul… Nu, nu se fã-
cea! Unsprezece ºi cu optspreze-
ce, plus de-atunci încoace… Ale-
jandro Almiente Saavedra în-
drãzni: îºi îndoi degetul arãtãtor
pentru a lovi mãrunt în scândura
porþii, însã dincolo, în ogradã, în
grãdinã, în casã nu se întâmplã
nimic. Oh, ºi-i pregãtise lui Marat
Þvetenco o partidããã! Poate mai
era o ºansã. O deschidere atât de
frumoasã! Asta o recunoscuse ºi
Þvetenco: Mai rar deschidere ca
gambitu’! Da’ nu-i de nasu’ ori-
cui. ªi, furat de gânduri, îºi dãdu
seama cã bãtea pentru a treia oarã
în poartã ºi cã bãtãile prinseserã
tãrie ºi intensitate. Ei, fie ce-o fi!
hotãrî fãrã cuvinte. Împinse poar-
ta, îºi scoase pieptul în faþã ºi pãºi
drept, conºtient de importanþa
momentului. Marat Þvetenco n-
avea sã considere aceasta o aba-
tere de la frumuseþea comportãrii;
situaþia o impunea.

În mirosul plãcut al încãperii,
ferit de privirile indiscrete, Alejan-
dro Almiente Saavedra se simþi
dintr-o datã bine; orice grijã dis-
pãruse. Piesele aºteptau cuminþi,
cum le aºezaserã ieri de cu searã.
Oastea maurã, cu capetele ei de
chihlimbar, pãrea mai hotãrâtã;
barbari neînfricaþi, necunoscând
decât partea joasã a frumuseþii,
izvoditã din mândrie. Pe când cea
în întregime din ivoriu se afla
deja pe treptele credinþei ºi în-
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- Da, mare lucru nu s-a schim-
bat pe-aici. Mã rog, pe tine nu
te ºtiu, dar în principiu cam toa-
te au rãmas la fel. Uite, barome-
trul Black Forest e tot în drep-
tul uºii. Nu vorbeºte cu mine, de
fapt, nu vorbeºte cu nimeni. Aºa
sunt ãºtia din neamul lui, îºi dau
importanþã, se cred mai utili ca
noi. Pãi, când l-a fãcut Toricelli
pe strãmoºu-sãu, noi eram deja
în lume de mii de ani, dar ce sã-i
spui unui obiect care nu are va-
lenþe artistice ºi nici vreo mare
utilitate. Ce sã-þi zic, barometru
cu mercur. Ar trebui interzis. De
altfel, am înþeles cã nici nu prea
mai e legal.

Îºi drege uºor vocea.
Vãd cã secrétaire-ul „bon-

heur-du-jour” e tot la locul lui,
frumos îi mai strãluceºte furnirul
din lemn de nuc, îþi spun un se-
cret, ºtii sã þii secrete, nu?, ori-
cum, nu conteazã, voiam sã spun
cã tot timpul am invidiat secrétai-
re-ul pentru modul cum strãlu-
ceºte. Nu ºtiu cu ce lac îl ºterge
sãptãmânal bãtrâna, dar þine cu
siguranþã ºi de calitate, uite, masa
sorentinã din mijlocul încãperii
nu reflectã aºa lumina ºi doar o
îngrijeºte cu aceeaºi soluþie ºi
cu aceeaºi cârpã, ºtiu, o sã-mi
spui cã ãsta e stejar intarsiat ºi
nu e nici aproape de fereastrã,
sã cadã natural lumina, dar eu
cred cã totul þine de caracter,
adicã de lucrãturã, trebuie sã
vinã ceva ºi din vâna ta.

Dai plopul cu oricâte straturi
de lac, degeaba! Dacã-i plop...
N-ai ce-i face.

Tu eºti nou ºi nu ºtii, dar eu
stãteam pe comoda Napoleon al
III-lea, unde e acum vasul din
porþelan de Sevres. Da, aveam de
acolo cea mai bunã perspectivã,
era normal sã fie aºa, toþi din nea-
mul meu nu stau decât la loc de
cinste: un frate mai bãtrân e în
colecþia regelui Harald al Norve-
giei, da, da, nu te mira, o sorã stã
la regina Elisabeta a II-a a An-
gliei, alta pe la Vatican, ce sã mai
vorbesc de muzee, prin Austria,
Japonia, Suedia, Franþa. Dar pe
unde nu suntem împrãºtiaþi? Câþi-
va, mai sportivi, au fost la Rio, la
Olimpiadã, unul a fost oferit tro-
feu la turneul de tenis Þiriac –
Nãstase. E adevãrat cã avem ºi o
oaie neagrã, un frate a intrat în
colecþia lui Putin, dar care familie
e perfectã? La urma urmei, nu a
ajuns pe mâna vreunui criminal...

Nu pari prea vorbãreþ. Adicã,
mda, înþeleg, la ce obârºie am eu,
ce sã mai spui, e bine cã taci, e
bine în viaþã sã-þi ºtii locul, ºi aºa
nu înþeleg cum am ajuns amân-
doi pe aceeaºi masã, tu pari a fi
un ceainic de treabã, dar nu mi-o
lua în nume de rãu, eºti un ceai-
nic cât se poate de banal, dacã
erai ºi tu vreun Berndorf, un Art
Nouveau sau Art Deco, ceva, dar
aºa? Mãcar eºti fãcut manual?
Dã-te puþin mai încolo, sã vãd ce
scrie pe tine... Faimar, din Baia
Mare. Vai de smalþul tãu. Nu mã
înþelege greºit, sunt convinsã cã
eºti util, dar cred cã ai ajuns aici
din greºealã, bãtrâna nu aducea
aºa ceva în casã, adicã îþi dai sea-
ma numai dacã priveºti în jur sau
dacã te uiþi la mine: sunt totuºi o
Nemþoi, fãcutã de „Brâncuºi al
sticlei”. Am ºi semnãtura la bazã.

Nu te uita cã sunt puþin sâsâi-
tã, nu m-a fãcut maestrul aºa, m-a

 CEZAR AMARIEI

sunetul sticlei
scãpat mai demult din mânã un
copil, când a venit la bãtrânã, cred
cã-i era ceva nepot, de atunci am
crãpãtura asta la buzã ºi bucãþica
lipsã, bãtrâna a fost tare supãratã
când m-a vãzut. Sã mã protejeze,
m-a bãgat într-o cutie ºi m-a as-
cuns în beciul casei. Am stat aco-
lo ceva vreme, am vãzut ploaia pe
geam cum s-a fãcut tare ºi albã
de mai multe ori, mi-a fost puþin
urât, cã nu aveam cu cine schim-
ba o vorbã, era ºi un urs de porþe-
lan cu laba ruptã, cam mitocan,
mã rog, la ce sã te aºtepþi de la
un urs? Noroc cã mã þineam sin-
gurã de vorbã, îmi mai aduceam
aminte de seratele pe care le fã-
cea bãtrâna, lume finã, artiºti, mai
puþin maestrul Beldescu, îmi ve-
nea sã-i cad în cap de câte ori îl
vedeam pe cabotinul ãla înfumu-
rat, mizerabil actor, mi-ze-ra-bil,
îl ºtii? mai bine cã nu-l ºtii, n-ai
pierdut nimic, spun unii cã am
gura mare, dar nu e adevãrat, aºa
m-a fãcut maestrul, tot el mi-a
pus ºi dunga asta de negru, par-
cã-l vãd în atelierul lui enorm,
luminos, plin cu tot felul de ob-
iecte din sticlã, aduse la finisat,
cu vaze, cu sculpturi, bucãþi omo-
gene sau neomogene, parcã-l aud
cum vorbea cu noi sau despre noi,
cei care-l vizitau:

- Sã ºtii cã sticla cântã, spu-
nea, trecând unghia arãtãtorului
peste o bucatã paralelipipedicã,
verde, ca o cahlã.

Muta apoi unghia peste sora
ei. Suna, într-adevãr, puþin altfel.

- Are altceva în interior, altã
compoziþie, altã grosime, spunea
ºi-ºi plimba unghia spre o nouã
cahlã verde, rezonau diferit grã-
unþele de nisip, apa ºi focul din
ele. Dacã nu aº fi atât de perfect
de netedã din construcþie, poate
s-ar strânge ºi pe pereþii mei câ-
teva striaþii, când îmi amintesc
cum îmi vorbea când aveam
1.200 de grade, apoi o mie de
grade, apoi ºase sute, ºi mi-a spus
cã nu mi-a vãzut de la început cu-
loarea, cã nu avea cum sã o vadã
la o asemenea temperaturã, tre-
buie sã o simtã, ºi el a simþit pen-
tru mine un roºu-portocaliu ºi aºa
am ieºit, ºi mi-a adãugat apoi
dunga asta neagrã, subþire, la gurã.

Oricum, mã bucur sã vãd cã
m-au scos acum din subsol, nu
era drept sã stau acolo, nu þii aco-
lo un Nemþoi, probabil mã duce la
restaurat, poate a fost de acord
bãtrâna sã mã împrumute pentru
vreo expoziþie, pãrerea mea este
cã ciobitura asta micã, de fapt,
mi-a dat mai multã personalita-
te, ºtii, cum spunea ºi matemati-
cianul acela grizonat, care miro-
sea frumos, a vodcã, ºi dãdea lec-
þii despre cub. Aºa, vaze întregi
gãseºti pe toate drumurile, dar
una de autor cu o micã inadecva-
re, care-i sporeºte farmecul, mai
rar. Cine are curaj sã sfãrâme o
bucãþicã ºi sã spunã apoi „ce ob-
iect perfect ar fi fost acesta, dacã
nu ar fi avut un punct sfãrâmat”?

Sunt curioasã doar unde voi
merge, la care expoziþie? La Co-
troceni, maestrul a fost deja, la Li-
sabona a fost, poate Japonia? Da,
ºi aici a mai mers, dar mi-ar plãcea
sã vãd ºi eu Japonia, poate prind
un ceremonial al ceaiului, sã-þi
spun apoi, dacã ne mai întâlnim,
cum se comportã un ceainic ade-
vãrat, mãcar atât sã ºtii, dacã nu ai
avut noroc în viaþã de o obârºie

mai bunã. Mã mir, totuºi, cã nu
vãd niºte folie de ambalat cu bule,
nu poþi sã mergi oricum pânã la
capãtul pãmântului, îþi trebuie o
pregãtire serioasã, altfel riºti sã
te faci bucãþi. Vãd cã bãiatul ãsta
se tot învârte pe aici ºi a lãsat lân-
gã noi niºte ziare ºi o cutie de
carton, mulþumesc, dar nu mã in-
tereseazã bârfa zilnicã, seamãnã
puþin cu nepotul care m-a scãpat
din mânã, doar cã e ceva mai
mare, oare pe unde-o fi bãtrâna
ºi de ce e atâta liniºte?

***
- În cât timp crezi cã ajungi?

Sã ºtiu cum facem, cã mi-e foa-
me. Am luat eu pâine, doream sã
ºtiu doar dacã pregãtim ceva de
mâncare sau comandãm. Nu ºtiu.
Sincer, n-am chef sã gãtesc ni-
mic, sunt leneº. Mai bine cerem
sã ne aducã trei pizza, chiar am
chef de pizza. Cum crezi, eu vreau
cu anºoa. Nu, George e la el în
camerã, sigur se joacã, ce vrei sã
facã, lasã-l ºi tu mãcar duminica.
A fost de dimineaþã la pregãtire
la germanã, mi-a spus cã ºi-a ter-
minat temele pentru mâine, pe
bune, ce vrei sã faci din el? Asta
e, dacã ne minte, pe el se minte.
Nu, a venit singur de la pregã’, eu
am fost în Talcioc. Da, a venit sin-
gur, ce mare scofalã. S-a inven-
tat autobuzul pentru asta, prea îl
cocoloºim. Cum se mai simte
maicã-ta? Hai mai bine acasã,
þi-am luat ceva miºto. Din Talcioc,
doar þi-am zis. Am gãsit un ceai-
nic. Ceainic de ceai, cum adicã ce
fel de ceainic?! Din ceramicã. Alb
cu ceva desenat pe el, ca o pier-
sicã, ºi un fel de viºinã ºi o frunzã.
Nu e panaramã, dacã-þi spun cã e
miºto. Zece lei. Face, o sã vezi,
l-am luat de la un puºti, mi-a dat
moca ºi o vazã din sticlã roºie, e
puþin spartã la gurã, dar am luat-o
pentru George, spunea cã le-a
cerut la ºcoalã sã aducã tot felul
de cioburi pentru atelierul în care
fac mozaic. Nu, n-am spart-o încã,
nu ºtiu unde e ciocanul, asta vo-
iam de fapt sã te întreb, ºtii cumva
unde l-ai pus?, cã tu ai fãcut ultima
curãþenie prin cãmarã. Nu, ai o
obsesie cu gunoaiele, când þi-am
adus eu gunoaie în casã, de te
plângi atât? OK, dacã vrei o arunc
acum la container. Bine, dragã,
cum spui tu. Bine. Mie nu-mi pare
rãu, dar e pãcat. Spune, coman-
dãm pizza?

þelegea cã spiritul de sacrificiu este
un dar al Luminii, singura frumu-
seþe fãrã de seamãn. Îºi frecã uºor
palmele, mulþumit: Ei, acu’ sã te
vãd, don Marat! ªi fãcu, de pro-
bã, prima mutare. Mai vorbã, era
o deschidere perfectã! O admirã
îndelung. În minte îi vedea liniile
de forþã: fildeºul curat înainta,
sacrifica un infanterist, se prefã-
cea a da înapoi, iar cu mutarea
urmãtoare penetra pânã în inima
întãriturii maure. Câteva mutãri
încã ºi vârful spadei de ivoriu se
sprijinea pe grumazul emirului.
Cum se ºi petrecuserã lucrurile în
vremea regelui Filip ºi a reginei
Isabela. Ai-ai! ºi Ai-ai, pãgânilor!

Ce bun ar fi fost în clipita ace-
ea un strop de lichior de curaçao!
Dar, desigur, nu se fãcea sã des-
funde singur sticla. Ori putea s-o
treacã drept arvunã a victoriei în-
trezãrite? Oare don Marat Þveten-
co l-ar fi socotit un gest lipsit de
frumuseþe? Însã nu mai aflã rãs-
punsurile niciodatã, fiindcã bãtãi
grãbite în poartã îi spulberarã bu-
curia. Încet, impunându-ºi þinuta
ºi mersul unui adevãrat hidalgo,
Alejandro Almiente Saavedra ieºi
în prag, înaintã un pas, demn, pe
prispa din ceamur:

- Cine-i acolo? Don Marat
Þvetenco nu-i, momentan, aca-
sã. Reveniþi mai târziu.

- Pãi nu-i, gâfâi de dincolo de
poartã cineva. Nu-i c-a picat din
copac.

Poarta se dãdu în lãturi ºi omul
apãru în deschizãtura ei, urmând
grãbit:

 - S-a suit în copacu’ Þipor,
bre, sã-l cureþe de uscãturi, ºi…

- Cine eºti?! tunã, fãrã a ridica
deloc vocea, Alejandro Almiente
Saavedra.

Bãrbatul se încurcã o clipã
lungã în chiar simplitatea între-
bãrii. ªtia cine este, mãcar dupã
nume, dar ºtia ºi cã nu asta îl în-
trebase omul înalt de pe prispã.
Se reculese:

- M-a trimes el, bre, nea Marat
m-a trimes; mhi-a zâs sâ-þ’ zâc câ
l-a luat, cu salvarea, la spital. ‘Cea
câ-i musai sâ-þ’ spui, da’ ‘mneata
nu erai acasâ, câ plecasei încoace.

Cel de pe prispã îºi plecã bãr-
bia în piept, socotind ceva, în
gând, un scurt rãstimp:

- ªi-i grav? zise în cele din
urmã.

- Îi, bre, c-o leºânat!
- A leºinat?!
- Cum î’ spui, bre! Dipi ci mhi-o

zâs ci sâ-þ’ zâc matali, o leºânat!
- Bine, solule de ispravã. Mul-

þumesc. Acum poþi pleca.

Dupã ce mai zãbovi un timp în
gânduri, pe prispã, Alejandro Al-
miente Saavedra se întoarse în
camerã spre a strânge minuna-
tele piese în minunata lor cutie.
ªi îi pãrea atât de rãu! Atât de
rãu! Ce partidã ar fi fost asta cu
o aºa deschidere! Ce partidã,
Dumnezeule! O deschidere cum
alta nu-i! Ce forþã! Ce tãrie! Ce
frumuseþe! Merita s-o mai pri-
veascã o datã, îndelung; ba chiar
sã facã prima mutare, aºaaa, doar
de frumusteþe.

ªi cum privea tabla de ºah, cu
încântare ºi cu pãrere de rãu tot-
odatã, pionul maur din faþa regi-
nei negre fãcu un pas înainte. Va-
sãzicã, maurul, nici rãnit ºi do-
borât la pãmânt, nu se lãsa?! Ui-
mit pânã peste poate, dar impu-
nându-ºi eleganþa gestului, Ale-
jandro Almiente Saavedra fãcu,
automat, urmãtoarea miºcare
impusã de deschiderea sa ºi, cu
stupoare, vãzu cã maurul rãs-
punde corect ºi de aceastã datã.
Ei, comedie! îºi zise, cu inima
zvâcnindu-i nebunã în gâtlej. Dar
asta nu se poate! Nu se poate!
N-am auzit niciodatã de cine-
va care sã fi rãspuns în lipsã
unui gambit pro forma!

ªi în ceea ce priveºte milioa-
nele ºi miliardele de partide de
ºah desfãºurate pe faþa pãnân-
tului avea dreptate: gambitul e
unul singur, a neînsemnatului
pion alb, pentru fiecare partidã
în parte. Însã în viaþa de fiecare zi
nimeni nu poate spune câþi inºi
primesc darul accesului la frumu-
seþea deplinã, ca împlinire a do-
rinþei trãitã îndelung ori numai
pentru cã au rãspuns cu toatã fi-
inþa lor unei provocãri formale în
abia sesizabila clipitã când însãºi
Frumuseþea i-a chemat. E limpe-
de, Don Marat a primit darul;
se dovedeºte ºi in absentia!

Încremenit de admiraþie ºi
respect, Alejandro Almiente Sa-
avedra se aºezã pe scaunul din
spatele figurinelor din fildeº cu-
rat, scoase dopul sticlei cu pân-
tecele ideal rotunjit, turnã câte
un deget de lichior în cele douã
pahare suple ºi îºi trase mâne-
cile în sus atât cât i-o îngãduiau
butonii din aur cu coroanã du-
calã în relief: Atunci, sã ne în-
fruntãm, frate!

Clinchetul fu abia sesizabil, fi-
indcã don Alejandro Almiente
Saavedra ºtia cu câtã fineþe tre-
buie ciocnit un pahar lung aflat
singur pe o masã. Bãutura avea
gustul bucuriei calme.
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Un nor îºi izbise mai de-
vreme tâmpla de vâr-
ful colþuros al Dealu-

lui Mare, iar întunericul începu-
se sã-ºi adune aripile de cloºcã
deasupra satului. Pe dedesubt se
puteau încã auzi înjurãturi, mu-
gete de vite sau râsete iuþi: un
freamãt pregãtit sã apunã ºi el.
Popa Bobinã tocmai îl vãzuse pe
Tatulici la televizor cum a vorbit
despre istoria asta cu banii de la
Cluj. A cãzut pe gânduri. Avea ºi
el socotelile lui. De fapt, îºi dorea
sã poatã îndrepta turla bisericii,
aplecatã de câþiva ani din cauza
greutãþii clopotelor. Pãrea cã stã
sã cadã ºi doar Dumnezeu o þine
agãþatã din cer.

„Pui banii o datã ºi îi iei de opt
ori, iar ºi iar, de încã opt ori. Unu
ori opt. Pãi, dacã eu iau banii pe
care i-au pus alþi opt dupã mine,
atunci ei o sã îi ia de la ceilalþi opt
care vin. ªi tot aºa, pânã când se
terminã oamenii ºi banii. ªi ulti-
mii pot rãmâne pãgubaºi, sãrma-
nii! Da, dar unul pune un leu, al-
tul pune o sutã ºi urmãtorul o
mie… Nu este egal! Dar dacã pri-
mii care s-au îmbogãþit o sã vinã
din nou cu banii deja înmulþiþi?!
ªi îi joacã iar ºi iar. Cine se saturã
vreodatã de bogãþie…? Nu o sã
se sfârºeascã niciodatã! ªtie Ta-
tulici ce ºtie, el zice corect cã pot
veni ºi bãncile aici, chiar ºi gu-
vernul. Chiar aºa, ce dacã iau
banii pentru pensii, sã zicem, ºi îi
înmulþesc cu opt…? Poate sã
vinã dupã aia ºi mama liberalizã-
rii ºi a inflaþiei, cã sunt bani pen-
tru pensionari cât nu poate nu-
mãra Banca Naþionalã! Pânã la
urmã banii sunt scorniþi sã nu se
termine în lume”, îºi spuse toate
astea în gând ºi ieºi de sub bolta
de viþã de vie, de unde se vedea
cum turla zace într-o rânã. Îºi luã
privirea de la ea ºi începu sã vâ-
neze prin lumina tulbure a serii
zborul bezmetic al cãrãbuºilor. Cei
mai mulþi se loveau unul de celã-
lalt, de parcã vãzduhul nu era de
ajuns sã îi þinã în aer pe toþi ºi
fiecare avea de zburat în acelaºi
timp, pe aceleaºi cãrãri trase ca
niºte aþe prin aerul cenuºiu. Poc-
neau ºi cãdeau nãuci în iarbã. Cei
mai lipsiþi de noroc ajungeau în
colþii motanului portocaliu pe
care el nu-l hrãnea prea des pen-
tru cã, flãmând fiind, ar fi trebuit
sã porneascã la vânãtoare de
ºobolani.

Atunci i s-a fãcut teamã cã
Dumnezeu ar putea sã-l pedep-
seascã cã gândeºte aºa: cã banii
pot fi înmulþiþi fãrã muncã. Însã
voia sã mãrturiseascã chiar el la
rugãciune ce avea în cap sã facã.
Voia doar un rãgaz sã-ºi potri-
veascã cuvintele înainte sã se
roage. Îºi fãcuse ºi o socotealã:
dacã Dumnezeu poate sã te pe-
depseascã ºi pentru gânduri,
atunci þie singur nu îþi mai rãmâ-
ne nimic al tãu. Cele lumeºti nu
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piramidal

sunt ale tale, pentru cã dupã ce
nu mai eºti, le primesc unii de
pomanã. Trupul îþi putrezeºte.
Sufletul nu este nici el al tãu, cãci
se va duce în Rai sau în Iad, dupã
bunele sau dupã relele pe care
le-ai fãcut. ªi acolo se ocupã ci-
neva de el. Mãcar gândurile. Nu
toate, dar mãcar unele sã rãmânã
doar ale tale!

A intrat în casa parohialã ºi s-a
îndreptat cu sfialã spre peretele
de la rãsãrit. S-a aºezat în faþa
icoanelor ºi a strâns tare în pum-
nul stâng o cruce micã din lemn
de mãslin de la Muntele Athos.
Era singurul dar pe care îl primise
de la pãrintele Virgil, cel care pãs-
torea cea mai bogatã parohie din
Mãcin ºi care se plimba peste tot
prin þarã ºi prin lume cu protopo-
pul. Câte ar fi fãcut el dacã era în
locul pãrintelui Virgil…

„Cred într-unul Dumnezeu…”
se auzi ºoptit, iar mai apoi îºi con-
tinuã rugãciunea în gând. Dupã
ce a terminat, a ridicat ochii din
podea ºi a privit icoanele precum
niºte ferestre prin care puteai
parcã sã vezi în altã lume. A sim-
þit atunci un fior ºi a ºtiut de la
început cum sã-l tãlmãceascã:
asta este chiar încuviinþarea cã
planul nu este greºit! „Atunci
înzestreazã-mã Atotputernice cu
înþelepciune ºi rãbdare. Ajutã-mã
sã adun mãcar 50 de mii ºi pãzeº-
te-mã pe mine sã pot sã pun ordi-
ne în socotelile astea. Mântuieº-
te-mã, Doamne dacã judecata
mea nu este dreaptã ºi fac pãca-
te, iar oamenilor de la Cluj dã-le
sãnãtate ºi þine-i în putere, ca prin
ei sã se facã lucrarea Ta, iar noi
sã izbutim sã îndreptãm clopot-
niþa!”. Simþi asta ca pe o datorie
împlinitã ºi o eliberare. Îºi pãstra-
se însã doar pentru el gândul cã
dacã va reuºi sã înmulþeascã 50
de mii cu opt, atunci nu va în-
drepta doar turla, ci va netezi fres-
ca coºcovitã din pronaos ºi va
înnoi iconostasul… Pânã la urmã
i-ar fi rãmas atâþia bani cât sã sca-
pe de Oltcitul ãla vechi ºi sã-ºi
cumpere o Dacie nouã. A doua zi
a chemat la bisericã pe toþi cei
din consiliul parohial ºi le-a spus
cã au datoria sã încerce sã strân-
gã bani de la credincioºi ºi cu ei
sã facã lucrãrile.

– Banii n-au valoare, pãrinte!
Jumate de hectar de pepeni am
fãcut vara trecutã. Þineam banii
într-o sacoºã, cã nu mai aveau
loc la teºcherea! La sfârºit, când
i-am numãrat, mi-a dat cã pot sã
fac nuntã bãiatului la restauran-
tul Turist. Prin iarnã, banii nu mai

ajungeau decât pentru lãutari, iar
în primãvarã mi-am cumpãrat cu
ei  un aparat de sudurã ºi o mânã
de electrozi. Pãi cum o sã reuºim
noi de pe un an pe altul sã plãtim
o lucrare aºa de mare?, a întrebat
neîncrezãtor dascãlul Talpeº.

– Noi nu vrem sã facem nun-
tã, dascãle. ªi nici sã ne luãm apa-
rat de sudurã. Pe noi ne intere-
seazã altceva. Toate astea  sunt
cu voia lui Dumnezeu, dar trebu-
ie sã punem câte puþin ºi de la
noi. Eu nu am spus cã banii pe
care îi strângem o sã fie de ajuns
ºi deodatã o sã se îndrepte turla
singurã. Eu am toatã încrederea
cã o sã reuºim la anul, prin primã-
varã, sã deschidem ºantierul ºi
sã plãtim tot de la început. Ne tre-
buie ºi înþelepciune pentru asta.
Putem sã strângem 30, poate 40
de mii. ªtiu cã nu este de ajuns,
dar cu voia Lui ºi cu ajutor de la
Protoierie se vor face toate, spu-
se Popa Bobinã, iar privirile tutu-
ror celor din bisericã se plecarã.
Nu le rãmânea decât sã îºi facã
datoria de credincioºi.

***
La sfârºitul anului, popa Bo-

binã a numãrat 34.253 de lei, cu
tot cu banii gãsiþi în cutia milei ºi
cei de la lumânãri. Asta era pute-
rea satului! Oamenii nu aveau de
unde sã punã mai mult. Este de
ajuns, a gândit, cu atât mai mult
cu cât înainte de Crãciun îºi vân-
duse Oltcitul ºi era hotãrât sã punã
ºi el partea lui: restul pânã la 40 de
mii. Babele au spus atunci despre
el cã este un sfânt ºi cã nimeni
altcineva nu ar fi fãcut asta pentru
sat ºi pentru bisericã.

Dupã Boboteazã a plecat fãrã
sã anunþe pe nimeni. A pus banii
în patru pachete de hârtie pe care
scria „perlan alb” ºi i-a ascuns în
buzunarele cusute anume pe sub
sutanã. Atârnau destul de greu,
dar i-a fost fricã sã îi punã în gean-
tã. „La ce fel e lumea astãzi, s-o
gãsi vreunul sã tâlhãreascã pânã
ºi un popã”, ºi-a spus. Nu mergea
acolo spre nicãieri. Vorbise la
telefon cu unchiul Bãlan de la
Tulcea, care ajutase acum vreo
zece ani un bãiat sãrac sã ajungã
miliþian. Dupã Revoluþie, bãiatul
a dat jos cascheta ºi ajuns sã
lucreze la prefectura din Cluj, într-
un birou. Nimeni nu ºtia ce face
acolo, dar nici nu avea prea mare
importanþã. El putea sã îl ajute sã
intre în faþã ºi sã nu aºtepte banii
luni la rând.

Atât de greu i-a fost pe drum
încât a crezut cã urcã un fel de
Golgotã. I-a degerat degetul mic
de la piciorul stâng, a trebuit sã
moþãie în compartiment înghesuit
de un beþivan care se urcase la
Tecuci ºi a coborât abia la Nicoli-
na, dar mai ales a fost nevoit sã
asculte poveºti nesfârºite care
nu-l interesau ºi care îi tulburau
ºi mai tare toatã neliniºtea care i
se culcuºise în coºul pieptului de
când a urcat în tren. La început a
crezut cã este singurul care mer-
ge la Cluj-Napoca cu banii as-
cunºi în þoale. Dar nu era aºa.
Vãzuse cu ochii lui umflãturile din
geaca olandezã ale unui tinerel
cu mustaþã care a fumat pe cu-
loar tot drumul ºi a auzit fãrã sã

vrea mai mulþi care se lãudau cã
s-au îmbogãþit, asta cu toate cã
umblau îmbrãcaþi ca vai de lume.
Dar cel mai tare l-au tulburat niº-
te sectanþi care vorbeau între ei
ºi spuneau cã omul ãsta care în-
mulþeºte banii este chiar Anticris-
tul, iar cine încaseazã îºi vinde
sufletul Satanei. Ar fi vrut sã le
dea un rãspuns pe mãsurã, dar
s-a abþinut.

A ajuns la capãtul drumului
sleit de puteri. La jumãtate de ceas
dupã ce a coborât din tren încã
simþea cum pãmântul se miºcã sub
picioarele lui. Oraºul arãta precum
curtea mânãstirii Micula în zi de
hram, doar cã înmulþit de opt ori.
Avea sã înnopteze în garã, iar
dimineaþã sã fie la uºa prefecturii.
A pândit un scaun liber în sala de
aºteptare ºi s-a aºezat liniºtit. Nu
a reuºit însã sã închidã un ochi
pentru cã dintr-un difuzor se
auzea un zgomot gâjâit. Pânã
dimineaþã a izbutit  sã deslu-
ºeascã despre ce era vorba: un
cântec pe care l-a ºi învãþat!

Trenule ce duci cu tine
Atâta rãu ºi-atâta bine
Opreºti ºi iei din garã-n garã
Durerea din întreaga þarã

La Caritas, la Caritas
Speranþa noastrã ne-a rãmas
Durerea noastrã ºi speranþa
Ce poate sã ne schimbe viaþa.

Era încã beznã când a plecat
spre prefecturã. Dupã toate cal-
culele lui ar fi trebuit ca pânã la
prânz sã reuºeascã sã se urce în
tren ºi sã plece înapoi acasã. Însã
ºi în faþa prefecturii era la fel ca în
garã: oameni adunaþi unul lângã
celãlalt care aºteptau. A dat din
coate pânã când un bãrbat îmbrã-
cat cu combinezon de piele ºi cu
o cãciulã de astrahan pe cap a
început sã strige ºi sã facã ordine.

– E preotul, oameni buni! Lã-
saþi omul sã treacã cã el e venit
aici cu alte treburi, nu sã stea la
rând! Deodatã s-a croit o cãrare,
iar el s-a gândit fãrã sã vrea la
apele despãrþite de Moise cu to-
iagul. Astfel a reuºit sã intre, ºi-a
fãcut o cruce mare ºi a început sã
caute biroul. S-a plimbat de mai
multe ori pe scãri în sus ºi în jos
pânã a nimerit locul în care tre-
buia sã ajungã. A bãtut la uºã ºi a
intrat sfios.

– Bunã ziua! Spuneþi!, rosti
tânãrul funcþionar fãrã sã-ºi ridi-
ce privirea dintr-un vraf de hârtii
împrãºtiate pe masã.

– Sunt preotul Bobinã, îngãi-
mã fãrã putere, în vreme ce mili-
þianul continuã impasibil sã ci-
teascã ceva din hârtii.

– Ziceþi, ziceþi…
– Domnul Bãlan, de la Tul-

cea… m-a trimis la dumneavoas-
trã, dacã puteþi…

Funcþionarul îºi ridicã ochii ºi
îl privi încruntat din cap pânã-n
picioare câteva clipe bune. Apoi
se lovi cu podul palmei de frunte
ºi pãru cã a înþeles.

– Nu staþi în picioare, luaþi loc!
Domnul Bãlan…

– Da, în problema pe care o
avem noi la parohie. Poate ne aju-
taþi cu depunerea asta.

– Da, domnule! Acuma ºtiu
despre ce e vorba! Ce mai e pe la
dumneavoastrã pe acolo? Peºte

s-a fãcut? Mai e?
– Nu mai e! Au secat bãlþile,

oamenii ºi-au pus bãrcile pe foc
ºi din steci au fãcut garduri sã nu
iasã gãinile în drum. Nu mai este
peºte, dar acum avem pãmânturi,
spuse preotul începând sã caute
în buzunarele sutanei.

– I-auzi! Pãcat!
– Nu-i pãcat! Aici sunt banii.

ªtiþi, eu nu prea mã pricep unde
trebuie duºi. 40 de mii, v-a spus
domnul Bãlan, nu? Ãºtia sunt
pentru biserica noastrã, iar ãºtia
pentru strãdania dumneavoastrã.
Sã vã dea Dumnezeu sãnãtate!

– Pe ai mei nu îi puneþi pe masã
cã cine ºtie cine intrã acum ºi ne
duce direct la Gherla pe amândoi.
Puneþi acolo, în sacoºa aia. V-a
spus domnul Bãlan cã banii nu îi
luaþi pe loc, nu?

– Dar cum?
– Ei, mã ocup eu, dar proce-

dura e ca la toatã lumea. Se fac
niºte liste, se depun, se analizea-
zã dupã formulã ºi câºtigãtorii se
publicã în „Mesagerul”. ªtiþi cã
ãsta e un joc, adicã câºtigi, pierzi,
câºtigi…

– Pãi, eu ziceam…
– Nu vã faceþi, dom’le, proble-

me! Mai ales cã aþi venit la mine
cu recomandare. De luat o sã
luaþi. Dar nu acum.

– Mai vin. Dar ºtiþi, banii sunt
ai oamenilor. Noi vrem sã facem
biserica ºi asta e singura noastrã
nãdejde.

– Dupã ce plecaþi de aici sã nu
uitaþi sã treceþi pe la poºtã ºi fa-
ceþi un abonament la ziarul „Me-
sagerul Transilvãnean”. Sã vã
scriu, sau þineþi minte?

– Þiu minte…
– ªi vã uitaþi acolo. În fiecare

joi se publicã lista cu câºtigãtori.
Acum, pentru cã aþi venit la mine,
cred cã în a doua, hai a treia listã
o sã vã gãsiþi numele, cu localita-
tea din care veniþi. Când aþi gãsit
numele, mã anunþaþi prin domnul
Bãlan ºi veniþi direct la mine.
Dacã numele nu apare aºa repe-
de, mai aºteptaþi cel mult douã
luni. Altfel, mã cãutaþi din nou aºa
cum m-aþi cãutat acum. Eu sunt
aici, nu plec nicãieri.

O îndoialã mare începuse sã îi
apese sufletul, însã lãsase deja
acolo pacheþelele pe care scria
„perlan alb” ºi era atât de obosit
încât ar fi plãtit cei 40 de mii de lei
doar ca sã poatã dormi undeva.
Mulþumi de mai multe ori fãrã sã
se opreascã ºi ieºi pe uºã spu-
nând cu voce tare doar pentru el:
Doamne-ajutã! Funcþionarul l-a
auzit însã ºi i-a rãspuns:

– Doamne-ajutã, pãrinte! Nu
uita sã treci pe la poºtã ºi sã faci
abonament la Mesagerul! Drum
bun!

***
A citit ziarul în fiecare zi. S-a

gândit cã poate nu se publicã lis-
ta doar joia ºi sã nu cumva sã
piardã ºirul. Erau zile în care nu
mai aºtepta sã vinã poºtãriþa, ci
se urca pe bicicletã ºi pleca di-
rect la poºtã. Numele lui nu a apã-
rut însã niciodatã. Cu câteva zile
înainte de Paºte, la Telejurnal,
crainica a anunþat cã sistemul pi-
ramidal de întrajutorare de la Cluj-
Napoca s-a prãbuºit. Nu a înþe-
les de la început ºi a tras nãdejde
cã nu îl priveºte asta pe el, dar a
fost de ajuns sã asculte ºtirea
pânã la sfârºit.

A ieºit din casã. Nu putea re-
spira. Dupã câteva clipe în care
mintea i se golise de tot de gân-
duri, privirea i-a ajuns pe turla
strâmbã a bisericii, apãsatã acum
de toatã greutatea vãzduhului.
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 ION BUZERA

Am intrat într-un an care
poate fi al relansajului
sau al pandemiei pre-

gãtite sã joace în prelungiri. Ori
ºi/ºi, cel mai probabil. Creaþia lite-
rarã, cea care ne intereseazã în
aceastã rubricã, va ieºi – dacã e
s-o credem pe cuvântul anterior,
al celorlalte supravieþuiri, sã-i cre-
ditãm pozitiv turbulenþele – întã-
ritã. Adevãrul e cã am aºteptãri
cam mari, exagerate, de la literatu-
ra românã contemporanã. Nu ºi
de la critica literarã, cãreia, din câte
se vede, nu-þi poþi permite luxul
sã-i ceri lucruri precum: acuitate a
reacþiilor, lovinescianã „neatârna-
re” moralã, argumentaþie care, în
principiu, sã inhibe suspiciunea
intruziunilor imunde, febrilitate a
ideii ºi inteligenþã a sensibilitãþii,
fie ea empaticã sau nu, disponibi-
litate la efortul dur ºi extrem-
rãsplãtitor al incapacitãþii de con-
trafacere sau fler al descoperirilor
nedesluºite pânã la tine.

În 2020 Mircea Cãrtãrescu a
publicat douã cãrþi: Creionul de
tâmplãrie ºi nu striga niciodatã
ajutor, ambele la Humanitas. Tim-
pul ºters al lumii a coincis, fie ºi
parþial, cu sfârºitul unei etape
auctoriale: douã decenii de scris
la cea mai înaltã tensiune, care
l-au plasat, indubitabil, pe orbitele
recunoaºterii europene: încheie-
rea trilogiei Orbitor, incredibilul
Solenoid,  trei volume masive de
jurnal ºi numeroase texte mai
scurte, nuvele, povestiri, eseuri,
publicisticã etc., care graviteazã,
rebele ori cuminþi, în jurul acelu-
iaºi, inepuizabil-ego-metamorfo-
tic, centru. (În acest interval a
primit ºi peste o duzinã de premii
internaþionale, din acelea care
habar n-au de jocurile absconse
de la Bucureºti.) E ºi „normal” sã
fie invidiat, înjurat, detestat ºi aºa
mai departe, în special de inºi
care suferã orgiastic la auzul pre-
zenþei magnitudinare a celuilalt,
ca ºi când acesta le-ar fi luat ce ei
nu pot avea niciodatã, în niciu-
nul din universurile disponibile,
deocamdatã, pe piaþã.

Nu sunt, nici pe departe, cele
mai bune cãrþi ale sale. Dar nici
cele mai slabe: din simplul motiv
cã Mircea Cãrtãrescu nu poate
scrie tern, nici dac-ar vrea: v. p.
180 din Creionul…  Se  simte, în
ambele apariþii, destulã detensi-
onare, absolut binevenitã, prin
asumarea curbei  relaxat-descen-
dente. Dar sunt ºi numeroase
ocurenþe ale „adevãratului” Cãr-
tãrescu, cel de nivelul Levantul-
Orbitor-Solenoid. Prima carte e
o culegere de articole, confesi-
uni literare, discursuri la primirea
unor premii ºi prefeþe. Cele trei
secþiuni s-au dispus echilibrat,
inclusiv cantitativ: prima e nos-
talgic-evocatoare (optzeciºti,
Doinaº, Virgil Mazilescu, Nichita
Stãnescu etc.), captând din flu-
xul multistratificat al memoriei
câte-o întâmplare cu tâlc, a doua
conþine câteva substanþiale cre-
do-uri literare, iar a treia e amical-
promoþionalã, cu mici texte uºor
circumstanþiale (dar neconcesi-

Ion Buzera: Romanele poli-
þiste vã mai pasioneazã?

Virgil Nemoianu: Pentru
mine „roman poliþist” are un sens
cuprinzãtor. Includ aici ºi naraþi-
unile ºtiinþifico-fantastice, includ
ºi romanele istorice, cele de aven-
turi, în general. Mi se pare cã, în
continuarea prozei romantice,
acest tip de lecturã dã frâu liber
imaginaþiei, îngãduie jocul liber
al fanteziei, permite eliberarea de
sub rigorile ordonatoare ale scrii-
turii. Evident, este vorba aici ºi
de superficialitãþi, de predictibi-
litãþi. Cu toate acestea, avem de-a
face cu o anume enigmisticã, cu
un mod jucãuº de a se miºca
personajele ºi situaþiile, avem
de-a face cu lucruri surprin-
zãtoare, cu plimbãri prin univer-
suri neaºteptate. Epica grupatã
în jurul „romanului poliþist” des-
cinde, zic eu, din marile epopei
aventuroase ale trecutului, de la
Iliada ºi Odissea încoace.

O întrebare pentru
Virgil Nemoianu

ve, cãci au în vedere autori care
„se miºcã liber în marea tuturor
posibilitãþilor”, p. 275), evidenþi-
indu-se, totuºi, cele despre
Panait Istrati, Sábato („…crezu-
sem ca Mallarmé cã am citit toate
cãrþile când am dat de filonul sud-
american ºi-am înþeles cã nu citi-
sem încã nimic”, p. 222) ºi splen-
dida Predoslovie la o carte au-
dio: „În realitate tot (s. a ., n. m. I.
B.) Eminescu, antume ºi postu-
me, poezie ºi prozã, viaþã ºi ope-
rã, stã sub semnul iregularului,
în care Hocke vedea întruparea
ºi expresia cea mai puternicã a
acelui Homo Europaeus aflat sub
zodie manieristã. Ajunge sã-l ci-
teºti pe poet ca sã-þi dai seama
cât de strâmt e, în definirea atitu-
dinii ºi mijloacelor lui, conceptul
de romantism – chiar ºi în mai
nobila sa variantã de romantism
german sau High Romanticism.”
(p. 239)  Dacã ar fi sã aplic emble-
ma „ziguratului” (p. 155) chiar
acestei cãrþi, aº pune în spaþiul
de sus douã discursuri în care
privirea auctorialã (se) vede cel
mai bine: Locul „Solenoidului”
în scrisul meu ºi Un alter-ego:
Adrian Leverkühn.  În prima  (pp.
146-167) adãposteºte o foarte
pilduitoare ºi personalã teorie a
„canonului” literar, centratã pe
triada meºteºugar/artist/sfânt.
(Dupã pãrerea mea, Radu Petres-
cu e deasupra fazei artisticitãþii.)
Numai cã mai este ceva: „Eu aº
construi un ultim nivel deasupra
acestor trei: strigãtul suprem,
uneori la propriu, al literaturii. Aº
plasa aici autorii, foarte puþini,
poate unul singur, cu câteva va-
riante, pentru care literatura e trãi-
re fãrã rest, totalã, fãrã nevoia
publicãrii, împãrtãºirii, autori pen-
tru care publicul este Dumnezeu,
Absolutul însuºi, care au con-
struit scrieri ca niºte gheizere ce
se îndreaptã direct cãtre cer, ºi
care abia ulterior ajung, dacã mai
ajung, ºi la oameni. Kafka, pe care
l-am citat ºi în Solenoid, este mai
mult decât un autor pe care-l iu-
besc, el este Autorul…” (p. 155)
Ne putem gândi ºi la „kafkienii”
literaturii române: mi-e teamã de
ascunderea, poate chiar negãsi-
rea lor, deºi sunt sigur cã existã.

A doua referinþã majorã e alo-
cuþiunea despre Thomas Mann
(pp. 136-145), la primirea premiului
cu acelaºi nume. Una dintre cãr-
þile-cult ale lui Mircea Cãrtãrescu
fiind Doctor Faustus, nu e de
mirare cã: „Niciodatã, pânã azi, nu
m-am identificat mai mult cu un
personaj din literatura lumii cum
am fãcut-o atunci cu Adrian
Leverkühn.” (p.138) ªi aici, ca în
propria exegezã, face raportãri la
o dublã devenire, mereu întretã-
iatã, regãsitã, provocatã, elicoi-
dal-întrepãtrunsã: subiectivã ºi
filogeneticã. Iar scriitorul german
aproape cã nu mai e decât un pre-
text al unor astfel de mãrturisiri:
„De-a lungul anilor, literatura a
fost coloana vertebralã a vieþii
mele, marele pariu cu mine însumi
ºi domeniul care mi-a adus cele
mai mari bucurii.” (p. 143) Tot ce
a scris ºi va mai scrie contempo-
ranul nostru atât de „iregular” ºi
predictibil (v. p. 180), de permisiv
ºi ermetic, de postmodern ºi
clasic, de ludic ºi fioros de
îndârjit/absorbit în sine etc. e

strâns legat, dacã nu de-a dreptul
lipit, de aceastã simplã frazã.

Cu nu striga niciodatã aju-
tor se întâmplã altceva. Se iveºte
o faþetã a poeticitãþii care absen-
ta pânã acum ºi care nici nu dã-
dea  semne cã  ar putea, vreoda-
tã, intra în proprietatea lui Mir-
cea Cãrtãrescu. (Va rãmâne, ori-
cum, o „provincie de la periferia
imperiului”, dupã chiar spusa
auctorelui…) Cititorii „inocenþi”
vãd aici numai absenþã/absenþe.
Or, tocmai asta e miza: ei vãd bine,
dar contextueazã/interpreteazã
greºit. (Nimeni nu cunoaºte limi-
tele esteticului ºi e inutil sã-i an-
ticipezi geografia; poþi, cel mult,
sã prospectezi ce-a fost…) Pe
scurt, avem de-a face c-o încifra-
re în minimal a destinului uman.
O simplitate împinsã forþat în de-
rizoriul condiþiei celei mai umile,
inclusiv pe considerentul: „sã
înþeleg fiecare bucãþicã de reali-
tate” (Creionul..., p. 169)  Sunt
versuri scrise „cu unghiile de la
mâna stângã”, enigmatice ºi pre-
vizibile precum un monolit de dia-
mant în deºertul Atacama: „din
toate s-a ales praful” (p. 94) ; „oa-
menii trãiesc/ ºi ei/ cum pot” (sic!,
p. 119); „nu realitatea ci vidul/ e
starea mea naturalã” (p. 96); „sun-
tem nimic/ suntem nimeni” (p.
104); „arunc în foc fasoane ºi
snobisme/ întorsãturi de frazã/
remestecãri/ de vorbe deja mes-
tecate/ milioane de cãrþi/ce  imitã
alte cãrþi/ arunc în foc/ izmeleala/
ipocrizia/ autorlâcul/ le gãseºti
peste tot/ ieftine/ inflamabile” (pp
99-100); „n-au învãþat nimic/ din
nimic/ nimeni nu-nvaþã nimic”
(p.115); „sunt stãri ale minþii/ iar
mintea/ nu existã” (p. 71) Sapien-
þialitate obositã, terminalã, post-
zen, exasperatã, post-babelicã.
(Adicã after Biblioteca Babel!)
Vocea monocordã, puþintel filtra-
tã arghezian, a Ecleziastului. In-
tervine o puternicã pulsiune de
autoanulare, o thanatofilie care
ar vrea, cu un ultim efort, sã se
autocelebreze: foarte mult „ni-
mic” pus în discursul debil, sub-
þiat pânã la spectralitate. Este ºi
excesivã spaimã (nu ºtiu cât de)
regizatã. Puþine versuri retenibi-
le, în primã ºi ultimã instanþã:
neant transferat, dubios, în scrii-
tura amorþitã. (Stricta tranzitivi-
tate elocutorie îi predispune pe

ignari la „miºtocãrealã”, dar nu-
mai pe ei.) Toate – versuri memo-
rabile, enunþãri palide, aruncate
cu încetinealã în pagina prea
încãpãtoare,  frânturi de tresãri-
re, cioturi de meditaþie, urlete in-
terioare, înãbuºite în cernealã,
resturi de „realã”, „mare”, „pre-
destinatã”  poezie –  ajung, cum-
va, în delta fluviului: luate în an-
samblu, definesc o precaritate pe
care nimeni n-o poate evita, cu
toate cã tot nimeni nici n-o prea
doreºte. Redus la radiografia lui
nihilistã, „dezbrãcat” de toate atri-
butele exterioare, eliberat de pre-
ocupãri „înalte”, „medii” ºi „mã-
runte”, omului nu-i mai rãmâne
decât conºtiinþa inexistenþei ab-
solute: se autopercepe, dar o
face!, ca vacanþã perpetuã a firii,
ca incognoscibil, parte a unuia ºi
mai mare, tot mai mare: v. Creio-
nul…, p. 134. Fiind posibile „ho-
lograme”, putem deduce automat
cã noþiunea de existenþã, indife-
rent de forma sub care se prezin-
tã, este pusã sub un mare semn
de întrebare. ªi atunci toate ver-
surile „neputincioase” din nu
striga niciodatã ajutor dobân-
desc o altã întrebuinþare, dacã
eºti dispui sã le-o acorzi.

Sã vedem: textele capteazã
senzaþii pasagere, tãios-fulguran-
te, de intensitate sufocantã, care
distrug versul din faºã, „antilite-
rare” în cel mai literal sens posi-
bil ºi care asociazã algezicul pur,
probabil netrucat (simptome: ar-
ticularea gândurilor ca vagã bol-
borosealã; apatia ca regresie îm-
prãºtiatã: în vrãbii, stele, peºti
abisali; obsesii dezlânate, necon-
cludente; dezordinea abia între-
zãritã, dar ubicuã; inaderenþa to-
talã la figuralitate), cu oarecare
nepãsare, ºtiind cã nu se poate
prelungi la nesfârºit: ori/ori. Un
infern personal locuibil, din mo-
ment ce e ºi descriptibil, avuabil,
dar pe care n-ai cum sã þi-l do-
reºti. A fi ºi a nu fi, în simultanei-
tate terifiantã, indiferent de du-
rata ei. Fãrã sã vrea, eul alunecã
în primordialitatea amoebei/
celulei/ vieþii care suferã: „exist
eu/ cu durerea mea” (p. 80); „îmi
respir creierul/ e tot ce mai am/
de respirat” (p. 120); „de-acum
specia se reduce la mine/ somno-
lând pe canapea/ cu pisica oarbã
în poalã” (p. 53); „încerc pros-

teºte/ sã mai respir” (p. 105); „dar
clipa asta/ în colþii cãreia/ ago-
nizãm?” (p. 107) Când angoasa
te-a înºfãcat cu totul, dacã chiar
a fãcut-o, a te gândi la „efecte
estetice” e caraghios. (Rezistenþa
acestei plachete depinde absurd
de mult de autenticitatea emisiei
discursive: limbajul s-a autodesfi-
gurat în aºa hal, încât dacã nu e
„convins” de asta, e terminat:
drept e ºi cã nu-i prea pasã…)
„Dispariþia” poeziei ca „esenþã”
a ei devine un joc de cuvinte
stupid atunci când spaima tinde
sã te scoatã din circuit ºi se joacã
cu tine ca mâþele lui Creangã cu
motoceii respectivi. Bineînþeles
cã nu putem omite, insist, nici
eventuala tragere a turtei pe spu-
za (retoricã) proprie: concedem,
eventual, cã pâlpâirea gândirii nu
poate antrena un limbaj prea
bogat. Cel mult telegrafiat, cum e
aceastã ilustratã trimisã din 2120:
„cititorule/ care cu scârbã/ puf-
neºti/ la poemele mele/ de doi
bani// îþi dau întâlnire/ peste doar
un secol// atunci/ n-ai sã mai puf-
neºti/ iar eu/ n-am sã mai scriu
versuri/ nici de un ban/ nici de
doi”,  p. 77. Miza ultimã, cea de
„dincolo” de Dostoievski, ºi cea
mai micã ajung, pentru o fracþiu-
ne de secundã, sã coincidã: dupã
aceea, fiecare îºi vede de drumul
ei. Corpusul acesta ciuruit de
abulia decãderii totale („ºi nici
mãcar nimic” – p. 71) e rezultatul
unei  încercãri nedorite, iscate mai
mult din afarã, dar ºi obscur-aº-
teptate, bizar-reuºite: un limbaj
antipoetic, pre-poetic, „parapoe-
tic” etc. a fost ºi el traversat, „în-
suºit”, acceptat: „Spaþiile pline nu
ar putea exista fãrã spaþiile goa-
le.” (Creionul…, p. 148) Limitele
sunt nu numai „în sus”, în vizio-
narismul supralumilor, ci ºi „în
jos”, în infrauman, boalã, impon-
derabiltate a orientãrii. Cu alte
cuvinte: acest tip de poezie ºi-a
jucat, fulgerãtor, rolul ºi poate fi
arhivat. Versul „câteodatã cred
cã” (p. 111) e, de altminteri, un re-
început, o deschidere, care vine
tot din poezie, din cea mai uscatã
drojdie a ei, neavând alt „interes”
în afara unuia slab-textual, volatil.
Scriitorul s-a aflat în ceva ce nu-l
„reprezintã”, însã simplul fapt al
necamuflãrii echivaleazã cu
dorinþa de a fi, ºi aici, în sub-
cutanatul neantului, el însuºi.

Douã cãrþi ca niºte treceri du-
reroase de nivel mental.
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Prin recenta sa carte, Tri-
bulaþiile unui cãlãtor
strãin în România

(1971-2017), trad. de Bianca
Cernat, Editura Sedcom Libris,
2020, Claude Karnoouh ne sur-
prinde din nou cu profunda cu-
noaºtere a „fenomenului româ-
nesc”, atât ca cercetãtor-antro-
polog, dar ºi ca intelectual critic.
Cartea are ºi un subtitlu,„Reflec-
þii ºi amintiri”, care are rolul de
a-i creiona mai bine conþinutul.
Am putea crede cã e un fel de
„rest” pe care autorul a dorit sã-l
facã public, prezentându-ºi câte-
va „felii de viaþã”, cum le numeº-
te, de pe meleagurile mioritice.
Nu este vorba însã de restituiri
menite doar sã-i întregeascã bio-
grafia. E vorba de un „rest esen-
þial”, ºi aceasta pentru cã, pe de
o parte, cartea priveºte experien-
þa valaho-transilvanã a antropo-
logului, pe o perioadã destul de
îndelungatã,iar, pe de altã parte-
,implicarea sa în viaþa intelectua-
lã a „locului”, mai cu seamã dupã
1990.

Dupã o incursiune în antropo-
logie ca o cãlãtorie spre ceilalþi,
circumscriind comunitãþile tradi-
þionale agrare româneºti nord-
transilvane printre alte tipuri de
comunitãþi agrare din lume, Clau-
de Karnoouh ia distanþã criticã
faþã de pseudo-antropologiile
academice întâlnite în spaþiul ro-
mânesc. Distanþa criticã e întãri-
tã ºi de cunoaºterea dosarului
sãu de la securitate (1973-1982),
în care apar diverse „turnãtorii”
ale unor colegi români, dar ºi de
poziþiile birocratice ale unor cer-
cetãtori, care suferã de „hipertro-
fie epistemologicã” sau de „con-
formism intelectual”, cum le nu-
meºte autorul, de lipsa gândirii
critice. Aici el puncteazã rapid
una din suferinþele cercetãrii
umaniste româneºti din mediul
academic care, pânã la urmã ajun-
ge sã favorizeze mediocritatea.
Profesorul francez ia la ochi, fãrã
rezerve, chiar universitatea la

 IONEL BUªE

Claude Karnoouh – cãlãtorie spre ceilalþi
care a fost invitat sã predea,
vreme de 13 ani: Universitatea
Babeº-Bolyai din Cluj, sub „dom-
nia unei mafii conduse de
rectorul Universitãþii, pentru o
vreme ministru al Educaþiei
Naþionale, sinistrul autocrat
Andrei Marga (...) ºi de acoliþii
sãi” (p. 30 ). Pentru el, acest me-
diu universitar a fostcel mai bun
teren „antropologic” pentru ob-
servarea moravurilor corupte ale
vechilor ºi noilor elite.

De altfel, una dintre criticile
sale constante, cu privire la elita
româneascã, are în vedere aceas-
tã duplicitate a intelectualului
român, bine stipendiat de regimul
comunist, care dupã 1990 devine
anticomunist sadea punându-se
necondiþionat în slujba neolibe-
ralismului occidental cu nume-
roasele lui burse acordate prin
diverse fundaþii (Soros, Ford,
Adenauer, Rockefeller). Existã
însã ºi intelectuali români apre-
ciaþi, pe care Claude Karnoouh
i-a cunoscut de-a lungul timpu-
lui, de la filosoful Constantin
Noica (dincolo de critica onto-
logiei sale naþionale!), la câþiva
tineri cercetãtori ai ultimelor
decenii. De asemenea, fãuritoa-
rea de limbã, „sfânta treime po-
eticã”, cum o numeºte el (Lu-
cian Blaga, Tudor Arghezi, Ni-
chita Stãnescu), i se pare de-a
dreptul fascinantã.

Un capitol important al lucrã-
rii îl reprezintã critica intelectua-
litãþii aºa-zis „rezistente prin cul-
turã” din jurul revistei Dilema,
fondatã imediat dupã 1989.  Cea
mai mare eroare, în acest sens,
din perspectiva lui Claude Kar-
noouh, a intelectualilor „rezis-
tenþi”, apãrutã dupã cãderea lui
Ceauºescu, este aceea de a su-
praestima modelul cultural inter-
belic, Vârsta de aur a României,
prin exihibarea unor figuri tutela-
re intelectuale (mai ales legiona-
re!), dar ºi a unei epoci care a
menþinut în sãrãcie extremã cea
mai mare parte din populaþia þã-

rii. Angajarea þãrii într-un rãzboi
cu efecte postbelice dezastroa-
se este ºi opera acestei „elite”.
Comunismul impus de Stalin
este un rezultat de rãzboi. De
asemenea, autorul incrimineazã
lipsa de onestitate istoricã a eli-
tei „rezistente” prin culturã, care
nu vede progresele economice
ºi sociale realizate de România
comunistã în perioada deschide-
rii sale, mai ales dupã 1965,
dincolo de dictatura  ultimului
deceniu, perioadã în care chiar ea
s-a format ca elitã, dar ºi apari-
þia clasei de mijloc socialiste,
provenitã din cele mai sãrace
pãturi sociale interbelice.

O mare parte a „tribulaþiilor”
lui Claude Karnoouh sunt dedi-
cate, cum era ºi firesc,  unor „va-
riaþiuni ºi fugi” pe tema vieþii sale
la Breb, locul unde ºi-a desãvâr-
ºit cercetarea antropologicã, la
îndemnul etnologului român, pe
care cercetãtorul francez l-a pre-
þuit cu adevãrat, Mihai Pop. Au-
torul mãrturiseºte cã i-a fost strãin
lucrul în echipã al anchetelor
sociologice, potrivit metodei
ªcolii sociologice de la Bucu-

reºti a lui Gusti. Metoda de cer-
cetare, dupã modelul dascãlilor
sãi din Occident, era una indivi-
dualã, de integrare în comunita-
tea indigenã. E vorba de o alte-
ritate trãitã efectiv printr-un ra-
port intelectual direct cu auto-
htonii, dar ºi  „ca parte integran-
tã a vieþii intime a antropologu-
lui, în orice moment din zi ºi din
noapte” (p. 70). Aici efortul cer-
cetãtorului e dublu, pentru cã e o

ocheanul întorsocheanul întors
În luna decembrie a anului

trecut, producþia de revis-
te din România a fost din

nou extrem de bogatã. Alegem
pentru prezentare trei publicaþii
din zone diferite: Jurnalul lite-
rar (Bucureºti), Actualitatea li-
terarã (Lugoj), Cafeneaua lite-
rarã (Piteºti).

Cafeneaua literarã, revistã
diriguitã cu competenþã ºi har de
scriitorul Virgil Diaconu, anunþã
încã de pe copertã cã va face cu-
noºtinþã cititorilor cu câºtigãtoa-
rea premiului Nobel pentru lite-
raturã 2020, Louise Elisabeth
Glück. Motivaþia alegerii pentru
acordarea premiului, pe care o
presupune cel care o prezintã pe
autoare – Emil Nicolae – tradu-
când apoi din creaþia sa, ar fi „de-
tectarea” de cãtre juriul prestigio-
sului premiu al unui autor „care
sã aibã ºtiinþa de a obþine efectul
de poezie, respectiv topirea au-
tobiografiei într-un limbaj artis-

tic original”. În revistã, în conti-
nuare, cu un lung poem axat te-
matic pe starea lumii de azi,
„PLANdemia”, Virgil Diaconu
declarã „Niciodatã nu am crezut
cã voi scrie din realitatea imedia-
tã,/ când i-realitatea imediatã era
atât de aproape de mine.” Despre
„ataºamentul la concret” într-„O
poezie demonicã”, aºa cum nu-
meºte poezia Angelei Marinescu,
scrie reputatul critic G. Grigurcu.
Cuprinsul Cafenelei literare este
foarte bogat. Lãsãm cititorul sã-l
descopere. ªi nu va fi dezamãgit!

Actualitatea literarã din Lu-
goj gãzduieºte o serioasã analizã
a lui Virgil Diaconu, poet ºi, pu-
tem spune, specialist în poezie –
în studiul „Critica criticii de poe-
zie ºi rãtãcirile ei”. Plecând de la
ideea cã mulþi critici declarã „ca-
litatea literaturii ºi a poeziei în

crizã”, autorul concluzioneazã,
pe drept cuvânt, cã „Sensul criti-
cii autentice este acela de a des-
coperi ºi promova literatura de
valoare sau esteticã/…/ iar nu
acela de a întocmi ierarhii false ºi
de a acorda premii nemeritate
generaþiei aflate azi la putere în
administraþia literarã sau celor
apropiaþi acesteia.”

Revista condusã de Nicolae
Silade este deosebit de bogatã ºi
bine structuratã. Într-o scurtã
prezentare e greu de ales între
editorialul semnat de director –
„Între debuturi ºi rebuturi, cen-
zurã ºi autocenzurã” – ori artico-
lele semnate de Cornel Ungurea-
nu, Remus Giorgioni, Adrian
Dinu Rachieru, Ovidiu Pecican
º.a. Ne oprim – subiectiv – la
amplul ºi documentatul studiu al
dnei Maria Niþu despre „Virgil
Ierunca – poetul din exil”, în care
autoarea face pertinente referiri
ºi la volumul nostru dedicat scri-

itorului V. Ierunca, la revista An-
tilethe ºi, nu în ultimul rând, la
edit. Aius (care a iniþiat colecþia
„Cãrþile exilului”).  Acutalitatea
literarã este o revistã care gãz-
duieºte de asemenea poezie, pro-
zã ºi cronicã literarã.

O revistã unicat în peisajul
publicistic este Jurnalul literar,
iniþiatã (în ian. 1990) de regreta-
tul Nicolae Florescu ºi continua-
tã apoi de Ileana Corbea Flores-
cu. Individualitatea publicaþiei
i-o conferã, numãr de numãr, do-
cumentele necunoscute la noi
din presa exilului, din arhiva Bi-
bliotecii Româneºti de la Frei-
burg, precum ºi interviurile cu
scriitorii care mai erau în viaþã
în anii 90. Ultimul numãr gãz-
duieºte chiar pe prima paginã un
fragment dintr-un interviu cu

Virgil Ierunca (preluat din Româ-
nia literarã  din 1990), pus sub
semnul centenarului scriitorului,
iar apoi o incitantã discuþie
despre diplomatul Leontin Jean
Constantinescu ºi activitatea
acestuia, purtatã cu Zoe Con-
stantinescu de cãtre N. Flores-
cu (sub genericul „Convorbiri
peste timp”). O corespondenþã
ineditã Constantin Noica – Oc-
tavian Vuia, filosoful român din
exilul german, student al lui
Heidegger, un timp director ad-
junct al postului de radio „Euro-
pa liberã”. Demnã de semnalat
este cronica lui Titu Popescu la
volumul Timpul ºi oglinda. Con-
tribuþii ciorãnesciene, scris de
neobositul cunoscãtor, cercetã-
tor al exilului ªtefan Ion Ghili-
mescu, în general, ºi al familiei
Ciorãnescu, în particular, fami-
lie care a dat culturii române re-
putaþi scriitori ºi savanþi. Spaþiul
nu ne permite sã detaliem între-
gul numãr, dar îl recomandãm cu
cãldurã cititorilor, fiindcã vor
descoperi multe alte informaþii
inedite. (Mihaela Albu)

Cornelia Petrescu

ucenicie dificilã de învãþare a
limbii trãite, a sensurilor ºi sem-
nificaþiilor sale culturale. E vor-
ba de o cercetare care nu tulbu-
rã obiectul de cercetat ºi nu-l
destructureazã din matricea lui
fireascã. În acest sens, locuirea
sa la Breb în casa urmaºilor unor
nemeºi români, familia Mihai ºi
Maria Pop, ca ºi participarea, pe
cât era posibil, la viaþa familiei ºi
a comunitãþii, a fost decisivã pen-
tru succesul cercetãrii.

Deºi cartea nu prezintã aspec-
tele esenþiale ale studiilor sale
antropologice de la Breb, ci doar
acea parte mai puþin conceptua-
lizatã, care fac o cercetare sã iasã
din abstracþia ei ºi sã pãtrundã în
matca autenticitãþii, e o carte vie,
incitantã ºi o nesperatã oglindã,
în care noi, „ceilalþi”, ne putem
vedea prin ochii strãinului, prin
distanþa criticã ºi experienþa de
viaþã a acestui remarcabil cãlãtor
în România, care este profesorul
ºi antropologul Claude Karno-
ouh. În acelaºi timp, ea ne invitã
la reflecþie asupra a ceea cemai
reprezentãm astãzi, noi românii,
la frontierelebãtrânei Europei.
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Trecând pragul vârstei
de 75 de ani, Tudor
Nedelcea se prezintã,

între altele, ºi ca autor al mai mul-
tor cãrþi ºi al unui numãr însem-
nat de studii, eseuri ºi articole
dedicate lui Eminescu, pe care le
reia într-un volum recent apãrut,
Eminescu, ediþia a II-a, revãzutã
ºi adãugitã (Buc., Ed. Tracus Arte,
2020, 1014 p.), cu o prefaþã de
Acad. Mihai Cimpoi, un cuvânt
înainte de Theodor Codreanu ºi
o postfaþã de Victor Crãciun.
Viziunea de ansamblu este una
cu totul aparte, iar figura pe care
Tudor Nedelcea o face în rândul
eminescologilor de azi este in-
confundabilã.

În prefaþa volumului, Acad.
Mihai Cimpoi atrage atenþia cã
Tudor Nedelcea s-a angajat,
dupã 1990, în acþiunea de deta-
buizare a unor dimensiuni ale
personalitãþii lui Eminescu ºi de
valorificare a integritãþii aceste-
ia. Desfãºurarea ºi conþinutul
cãrþii susþin în forþã aceastã ca-
racterizare, cãci Eminescu este
privit în multiplele ipostaze în
care s-a manifestat ca spirit crea-
tor, respectiv ca gânditor-artist,
gânditor politic, gânditor sacru,
gânditor al istoriei, gânditor al
economiei, iar pe de altã parte,
studiile, articolele ºi cronicile
indirecte nu fac decât sã întã-
reascã aceastã aserþiune. Iar pa-
lierele pe care Tudor Nedelcea îºi
construieºte arhitectura masivei
sale cãrþi trebuie astfel decelate,
pe traiectorii de identitate proprii
lui Eminescu însuºi.

În primul rând, volumul este
tarat de câteva studii esenþiale
privind opera publicisticã a lui
Eminescu. Astfel, studiul Emi-
nescu ºi socialismul aratã cã, prin
structura sa, Eminescu „era un
militant, un patriot în sensul cel
mai adânc al cuvântului” (p. 20)
ºi „n-a rãmas indiferent nici faþã
de ideile socialiste, care pluteau
Europa ºi încercau a gãsi un sol
prielnic ºi în þara noastrã” (p. 22).
Eminescu a fost interesat de ideile
socialiste, de problemele muncii,
de echitate, ceea ce „este abso-
lut normal pentru un gânditor
care aºazã la baza progresului
social munca” (p. 23), „a condam-
nat inegalitãþile ºi nedreptãþile
sociale, fenomenele de aservire
ºi exploatare, dorind o societate
idealã bazatã pe meritocraþie ºi pe
absenþa privilegiilor de clasã” (p.
24-25), ºi „este un revoltat în ra-
port cu societatea timpului sãu”
(p. 25) – în planul creaþiei literare
fiind arhicunoscute poeziile
„Vieaþa” ºi „Împãrat ºi proletar”,
care ilustreazã o asemenea
atitudine. Studiul Eminescu, is-
toricul identificã ºi el câteva
aspecte asupra cãrora Eminescu
a insistat în publicistica sa, ºi
anume: teoretician al românismu-
lui, etnogeneza limbii ºi a
poporului român, naþionalism ºi
cosmopolitism, regândirea isto-
rie, elemente prin care exegetul
încearcã „a-l aºeza pe Eminescu
ºi în rândul marilor istorici români,
graþie impresionantei sale
contribuþii” (p. 255), relevate, de
altfel, în amãnunt, în paginile
studiului. Imediat, trebuie avut în
vedere un alt studiu, Eminescu
apãrãtor al românilor de
pretutindeni, care accentueazã

 STAN V. CRISTEA

Eminescu. ipostaze ale biografiei prin operã
asupra ideii cã „Eminescu demon-
streazã, prin atitudinea sa civicã,
cã a sosit, pentru românii de pre-
tutindeni, momentul plenar al
cunoaºterii de sine ca popor in-
trat în zorii istoriei moderne, cu
toate exigenþele pe care le incum-
bã acest lucru” (p. 305). De ase-
menea, citãm în acest context ºi
alte studii, precum: Eminescu
despre Tudor ºi revoluþia sa;
Eminescu despre revoluþia paº-
optistã; Eminescu despre Rusia
ºi rãzboiul nostru de neatârna-
re. Apoi, studiul Eminescu ºi re-
alsemitismul, dincolo de semna-
larea prieteniei poetului cu mari
cãrturari evrei din România (Mo-
ses Gaster ºi H. Tiktin), dar ºi a
reacþiei avute de Moses Rosen,
ºef-rabin al Consiliului Mozaic ºi
preºedinte al Federaþiei Comu-
nitãþilor Evreieºti din România, la
apariþia volumului IX din ediþia
academicã de „Opere”, în 1989,
când a cerut retragerea acestuia
din circulaþie, abordeazã „proble-
ma evreiascã”, intens dezbãtutã
de intelectualii români ºi de Emi-
nescu, dar care incumbã un spa-
þiu mult mai larg pentru expune-
rea ei astfel încât sã fie corect în-
þeleasã. Sesizãm doar faptul cã,
dupã cum spune exegetul, „con-
cepþia ºi poziþia lui Eminescu faþã
de evrei se integreazã concepþiei
sale economice” (p. 392), urmãri-
tã astfel pe larg, cum o regãsim ºi
în studiul Problematica „drumu-
lui de fier”. Iar studiul Eminescu
ºi cugetarea sacrã ºi articolul
Poet ºi teolog abordeazã concep-
þia lui Eminescu despre religie ºi
religiozitate, în poezia ºi în publi-
cistica sa, dar ºi poziþia sa în le-
gãturã cu problemele Bisericii
Ortodoxe Române (biserica noas-
trã strãmoºeascã, pãstrãtoare a
limbii naþionale, pledând chiar
pentru o Catedralã „în favorul
bisericii statului” ºi al majoritãþii
credincioºilor ortodocºi români -
p. 484) ºi ale altor biserici (când
se pronunþã împotriva înfiinþãrii
unei mitropolii catolice în Bucu-
reºti). În fine, în Actualitatea lui
Eminescu mizeazã pe studierea
plenarã ºi integralã a publicisticii
eminesciene, fapt ce conduce la
câteva postulate, ºi anume: „Emi-
nescu este «implicat» în istoria
neamului sãu” (p. 151), iar „Ro-
mânismul devine în gândirea is-
toricului Eminescu o coordona-
tã” (p. 152); „Doctrina sa econo-
micã ºi socialã este pragmaticã”
(p. 158); iar „Marea sa putere de
asimilare, de sintetizare ºi de re-
dare artisticã a concepþiilor reli-
gioase poartã pecetea geniului.”
(p. 165).

Pe un alt palier se înscrie o
serie de studii ºi articole aplica-
te, însã neputându-ne opri asu-
pra tuturor, semnalãm doar pe
unele dintre ele. Astfel, în Far-
mecul unui dialog epistolar
Eminescu – Veronica Micle, exe-
getul propune reabordarea po-
veºtii de dragoste dintre cei doi
în baza corespondenþei lor cu-
noscute ºi publicate sau a altor
documente adiacente, încercând
totodatã o interpretare a senti-
mentelor protagoniºtilor prin le-
gãtura dintre scrisori ºi creaþia lor
literarã. Studiul Eminescu prin
Oltenia abordeazã contactele
poetului cu aceastã parte de þarã,
începând cu trecerea pe valea

Oltului, în toamna anului 1866,
apoi vacanþa petrecutã la Floreºti,
în Gorj, la conacul lui Nicolae
Mandrea, în 1878, când a fãcut ºi
o cãlãtorie la Craiova, unde a
asistat la o reprezentaþie cu pie-
sa „Monte-Cristo” la Teatrul Na-
þional de aici, iar un altul, Emi-
nescu la Floreºti (Gorj), reia epi-
sodul cu vacanþa petrecutã la
conacul lui Nicolae Mandrea,
deplângând faptul cã „acest co-
nac care i-a fost gazdã Emines-
cului nu mai existã” (p. 752). Alte
studii relevã chestiuni aparte din
biografia eminescianã. În Emi-
nescu ºi Macedonski sau drama
unei polemici se clarificã, dacã
mai era nevoie, „realitatea” pole-
micii dintre gazetarul Eminescu ºi
funcþionarul Macedonski, inclu-
siv consecinþele regretabilei epi-
grame macedonskiene la adresa
lui Eminescu; concluzia este cã
Eminescu ºi Macedonski sunt
„douã personalitãþi marcante ale
istoriei literaturii române, care tre-
buie judecate dupã profunda lor
operã ºi nu dupã un nefericit ac-
cident biografic, real sau exage-
rat” (p. 512). În Eminescu ºi bile-
þelul dnei Szöke-Slavici este
abordatã implicarea primei soþii a
lui Ioan Slavici, Chaterina Szöke-
Magyarosy, prin cartea de vizitã
trimisã lui Titu Maiorescu, în do-
sarul „fatidicei zile de 28 iunie
1883, când Eminescu a fost con-
siderat bolnav psihic ºi, ca atare,
a fost internat la Sanatoriul lui Al.
ªuþu” (p. 514), astfel fiind deter-
minatã scoaterea sa din viaþa
publicã. Iar în Carmen Sylva ºi
Mihai Eminescu sunt avute în
vedere relaþiile lui Eminescu cu
regina Elisabeta, al cãrei pseudo-
nim literar era Carmen Sylva; în-
tre altele, reþinem traducerile unor
texte ale reginei, realizate de Emi-
nescu („Vârful cu dor”, „Sapho”)
ºi traducerile fãcute de reginã din
opera poetului („Crãiasa din po-
veºti”, „Singurãtate” ºi „Poves-
tea codrului”, în antologia „Rum-
änische Dichtungen”, publicatã
împreunã cu Mite Kremnitz).
Sunt de semnalat ºi articolele:
Shakespeare în viziunea lui
Eminescu, Al doilea roman emi-
nescian? „Aur, mãrire ºi amor”,
Limba ºi cultura în concepþia
eminescianã sau China ºi valo-
rile ei în viziunea lui Eminescu.

Remarcãm, de asemenea, pe
un alt palier, portretele unor emi-
nescologi, precum: Theodor Co-
dreanu (la împlinirea vârstei de
70 de ani), Nicolae Georgescu
(vãzut ca slujbaº al eminescolo-
giei), Rosa del Conte (cu lucra-
rea sa fundamentalã „Mihai Emi-

nescu o dell’Assoluto. Studi e
Testi”, din 1963, tradusã ºi în ro-
mâneºte), Constantin Cubleºan
(care s-a învrednicit sã comen-
teze aproape toate cãrþile despre
Poetul naþional, ediþiile critice ºi
antologiile apãrute în perioada
postdecembristã), Victor Crã-
ciun (considerând cã, prin moar-
tea sa, „A mai cãzut o instituþie”),
Dimitrie Vatamaniuc (un articol
omagial, la dispariþia eminesco-
logului, cu douã scrisori primite
de la acesta), Eugen Simion
(portretizat la împlinirea vârstei de
85 de ani) ºi Mihai Cimpoi (un
portret la vârsta de 75 de ani). Un
loc aparte, în acest context, îi este
acordat lui Eugen Simion, în le-
gãturã cu facsimilarea manuscri-
selor eminesciene.

Un alt palier consistent îl ocu-
pã cronicile la cãrþi consacrate lui
Eminescu, semnate de Mihai
Cimpoi („Esenþa Fiinþei”, 2003 ºi
2007, unde îl vede pe Eminescu
„ca un tot, un întreg, nedeparta-
jat convenþional în poet, proza-
tor, dramaturg, om de ºtiinþã sau
autor de antume ºi postume” –
p. 554; „Mihai Eminescu. Dicþio-
nar enciclopedic”, 2012, care
„abordeazã universul eminescian
printr-un studiu comparatist ºi
interdisciplinar”, analizând ope-
ra eminescianã pe genuri literare
– p. 558), Stan V. Cristea („Emi-
nescu ºi Teleormanul”, 2000, „o
documentare aproape de exhaus-
tivitate” ºi „o contribuþie esenþi-
alã ºi necesarã la marea exegezã
eminescianã, scrisã cu acribie
ºtiinþificã ºi pasiune” – p. 657),
Florian Copcea („Ideea euro-
peanã în opera lui Mihai Emines-
cu”, ce „reliefeazã teme mai puþin
abordate sau aprofundate din
creaþia «românului absolut» (Pe-
tre Þuþea),” – p. 760), Zenovie
Cârlugea („Mihai Eminescu.
Drumuri ºi popasuri în Gorj”,
2016, care aduce date noi despre
drumurile Poetului prin aceastã
zonã, îndeosebi popasul la Flo-
reºti, din vara anului 1878, la co-
nacul junimistului Nicolae Man-
drea, cãsãtorit cu Zoe Bãlcescu,
fiica fostului primar al Craiovei,
Barbu Bãlcescu, care era fratele
celebrului istoric ºi scriitor Nico-
lae Bãlcescu – p. 769; „Mihai
Eminescu. Oamenii din viaþa lui”,
2019, „o carte de referinþã, un dic-
þionar monografic despre oame-
nii din viaþa poetului (membrii ºi
rudele familiei, prieteni ºi neprie-
teni, colaboratori), menit sã adu-
cã în prim planul istoriei literare
(dar ºi culturale ºi politice) „omul
deplin al culturii româneºti
(C. Noica) ºi opera sa, în con-
textul social-politic al epocii” –
p. 857), Theodor Codreanu
(„Eminescu, incorect politic”,
2014, care se încheie cu aceastã
propoziþie edificatoare: „Eminescu
este peste mode ºi timp!” – apud
p. 698; „Mihai Cimpoi: de la mito-
po(i)eticã la critica ontologicã”,
2016, care analizeazã ºi studiile
eminesciene ale academicianului
de la Chiºinãu – p. 781) ºi Valeriu
Anania („Din spumele mãrii.
Pagini despre religie ºi culturã”,
1995, cu patru studii dedicate lui
Eminescu, care sunt „o realã con-
tribuþie la înþelegerea (ºi din
punct de vedere creºtin) a operei
acestuia” – p. 790). Alte cãrþi co-
mentate sunt semnate de Lucia

Olaru Nenati („Eminescu. De la
muzica poeziei la poezia muzicii”,
2012), Catinca Agache („Însem-
ne ale nemuririi eminesciene la ro-
mânii din afara graniþelor þãrii.
1945-2016”, 2016), Marian Niþã
ºi Dan Ghionea („Eminescu în
cãutarea Dumnezeului cel viu”,
2018) ºi Nicolae Mareº („Mihai
Eminescu în limba polonã. Stu-
diu ºi antologie românã-polonã”,
2018). Interesantã este ºi analiza
volumului colectiv „Maladia lui
Eminescu ºi maladiile imaginare
ale eminescologilor” (2015, cu un
argument de Eugen Simion ºi un
cuvânt-înainte de Irinel Popescu),
„o apariþie editorialã de excepþie,
menitã sã aducã azi preþioase ºi
necesare claritãþi într-un dome-
niu în care s-au emis multe ipote-
ze, nu toate benefice” (p. 646).

În acest context, sunt de reþi-
nut alte trei articole. Primul, O
nouã ediþie Eminescu, este con-
sacrat ediþiei de „Opere. Poezii”,
îngrijitã de Nicolae Georgescu, în
colecþia de „Opere fundamenta-
le”, coordonatã de Acad. Eugen
Simion (volumul reuneºte cele
trei volume de „Opere alese”,
ediþia Perpessicius, apãrutã în
anii 1964-1965). Al doilea, Avata-
rurile tipãririi manuscriselor
eminesciene, în marginea culege-
rii de studii ºi opinii alcãtuitã de
Anca Silvia Bogdan ºi Marin Dia-
conu, cu un cuvânt-înainte de
Eugen Simion, face un scurt is-
toric al aventurii celebrei lãzi cu
manuscrise ale Poetului ºi al edi-
þiilor succesive din opera sa, in-
clusiv ediþia de „Opere”, începu-
tã de Perpessicius în 1939 ºi în-
cheiatã în 1989, prin strãdaniile
unui colectiv de cercetãtori de la
Muzeul Literaturii Române, coor-
donat de Acad. D. Vatamaniuc,
pânã la ediþia facsimilatã a „Ma-
nuscriselor Eminescu”, coordo-
natã de Acad. Eugen Simion, pen-
tru care se zbãtuse ºi Constantin
Noica. Al treilea, O nouã încer-
care de sacrificare a lui Emines-
cu sau „Despãrþirea de Emines-
cu”, este o reacþie argumentatã
la dezbaterea din revista „Dile-
ma”, nr. 265, din 27 febr. – 5 mart.
1998, pe care o „combate” cu ar-
gumente pertinente, pânã la
aceastã concluzie: „«Suntem ro-
mâni ºi punctum!», zice Emines-
cu. Cei care se simt altfel îngroa-
ºã corul detractorilor sãi ºi se
angajeazã în demolarea ideilor
sale. Zadarnic însã.” (p. 479).

Pe de altã parte, reþinem arti-
colele pe marginea unor manifes-
tãri culturale închinate lui Emines-
cu ºi câteva interviuri din finalul
cãrþii, menite a lumina, prin lãmu-
ririle venite direct din partea exe-
getului, preocupãrile sale emines-
cologice, convins cã „În orice
domeniu al creaþiei eminesciene,
precum ºi în al biografiei sale, este
câte ceva de adãugat, de îndrep-
tat, de înlãturat unele prejudecãþi
fãcute cu voie sau fãrã voie. Bio-
grafia lui Eminescu încã nu este
scrisã. E vorba de biografia
exhaustivã ºi obiectivã.” (p. 897).
La care ºi Tudor Nedelcea a lucrat
cu sârg, pasiune ºi competenþã
vreme de trei decenii, dupã cum
o dovedeºte ºi masivul volum pe
care l-am prezentat în rândurile
de faþã.
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Experienþa de jurizator
al emisiunilor Radio-
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Centrale ºi de Est, de la Ujgorod
(din fosta URSS ºi actualmente
în Ucraina) i-a îngaduit lui Mircea
Pospai, gazetar, scriitor ºi om de
culturã de la Radio Craiova, sã
scrie o carte despre oamenii de
radio din aceastã parte a Euro-
pei, despre comunitãþile vizitate,
mai ales cele de limbã românã ºi
despre destinele unor oameni,
dar ºi al Festivalului Concurs de
emisiuni ºi radio ºi tv. din acel
oraº. Cartea se intituleazã Des-
pãrþirea de Nadejda ºi a apãrut
la Editura Scrisul românesc din
Cetatea Bãniei în 2019.

De fapt, despãrþirea de Nadej-
da este despãrþirea de acel festi-
val, din lipsã de fonduri, însã noi
credem cã din lipsã de voinþã po-
liticã pentru a continua acele în-
tâlniri ale profesioniºtilor din pre-
sa „fãrã frontiere”, presa care aju-
ta la pãstrarea identitãþii naþiona-
le a minoritãþilor separate de se-
cole de trunchiul comun al deve-
nirii neamurilor lor, de crizele isto-
riei din aceastã parte a lumii.

Nadejda era de fapt „o tânãrã
jurnalistã slovacã a cãrei emisiu-
ne a câºtigat anul acesta (ultimul,
n. n., G. C.) marele premiu la Fes-
tivalul Internaþional”. Ea vorbea
în acel reportaj despre strãbuni-

 GEO CONSTANTINESCU

Despãrþirea de Nadejda
cul sãu care a murit ucis de o
minã, pe fâºia de frontierã de dupã
cel de-al doilea rãzboi mondial
„în timp ce ducea o pâine caldã
nepoþilor de dincolo de gardul
pus artificial ºi nemilos”. Între
timp, preºedintele Sloviaciei
anunþase cã þara sa nu va primi
migranþi, iar Ungaria „a luat deci-
zia construirii unor garduri la gra-
niþe”. Undeva, istoria pare cã se
întoarce. Iar oamenilor li se trag
din nou „graniþe peste genunchi”.

Acesta este ultimul capitol al
cãrþii, capitolul final al unei isto-
rii a festivalului ce amintea
despre lucrãtorii media ai oame-
nilor pe care istoria i-a plimbat
printre fâºiile minate de frontierã
în mai multe rânduri...

Autorul cãrþii evocã întâlniri-
le de la Ujgorod din vremurile
„socialismului biruitor”, când
Festivalul ºi localitatea aparþi-
neau URSS, iar invitaþii erau pur-
taþi prin locuri dinainte rânduite
în puturoasele autocare sovieti-
ce, pânã recent, când jurnaliºtii
ucrainieni credeau cã va fi des-
fiinþatã graniþa cu Europa civili-
zatã, dar s-au trezit cu ciudaþii
„omuleþi verzi” ai imperiului de la
Rãsãrit în case, ºi cu Peninsula
Crimeea ruptã de la sân.

Ei, oamenii radioului ºi ai tele-
viziunii fãrã frontiere, au venit cu
noi emisiuni, cu noi reflectãri ale

realitãþilor ºi au deranjat. La un
moment dat, pentru ei, pentru în-
tâlnirile lor ºi schimburile lor de
experienþã nu s-au mai gãsit bani.
Deveniserã periculoºi pentru in-
strumentele chirurgicale cu care
operau crime ºi rãzboaie ale uno-
ra. ªi s-a fãcut tãcere...

Asta ºi pentru cã în unele din
acele emisiuni s-a pomenit de
destinul Tatienei Badrosian, pia-
nista de reputaþie internaþionalã
care ºi-a început cariera în Na-
gorno-Karabah, în Azerbaidjan.
Bunica ei, care a învãþat-o muzi-
cã era azerã, ca ºi mama, dar tatãl
era armean. A izbucnit rãzboiul,
acolo. Cu declanºarea primului
rãzboi dintre azeri ºi armeni, mama
ºi tatãl ei au murit îmbrãþiºaþi. Ea
a fost nevoitã sã ia pianul bunicii
ºi sã se mute la Groznîi, la colegul
ei de facultate, care se oferise sã-
i dea un cãmin ºi mai apoi iubirea
lui. Bãiatul lor „s-a nãscut într-o
vineri, pe 14 octombrie, 1994”. În
acel timp se produce rãzboiul din
Cecenia, iar avioanele ruse ale „li-
beralului” Eltîn fãceau represalii
asupra capitalei provinciei. Soþul
ei a plecat de la spital, dar nu a
mai ajuns acasa. Intervenþiile
„chirurgicale” ale rãzboiului îºi
fãcuserã datoria: „Ultima bombã
aruncatã, din ultimul avion care
a trecut peste oraº, a cãzut la doi
paºi în faþa sa”. Acolo femeia tâ-

nãrã cu copilul constatã cã nu se
mai poate trãi. Afirmã ea într-un
interviu: „Dupã acea primã înce-
tare a focului, în 1996, nu mai era
de trãit, pentru mine, femeie sin-
gurã, în Groznîi. Deja acþiona tot
mai extins legea islamicã sharia
ºi aveau loc biciuiri în public pen-
tru diverse pricini. Erau tot mai
rãspândite contrabanda, rãpirile
ºi rãscumpãrãrile. Blocada eco-
nomiei, impusã de Rusia, fãcea
tot mai grea viaþa de zi cu zi. Aºa
cã am avut o convorbire cu o fos-
tã colegã, ajunsã director artistic
la Filarmonica din Lugansk. Am
pus din nou într-o maºinã pianul
ºi bruma de adunãturã ºi am por-
nit la drum, noi ºi Dumnezeu.

Lãsam în urmã, pentru a doua oarã,
rãzboiul. Sau..., aºa credeam eu”.

Desigur, nici acolo nu a fost
sã fie. Au nãvãlit „omuleþii verzi”,
salvatorii regimului domnului
Putin, þarul-spion, actualul om
forte al Imperiului de la Rãsãrit.
Va mai fi vreo ºansã de scãpare
pentru încã tânãra muzicianã? De
la Edinburgh, unde fiul ei a deve-
nit student, primeºte o scrisoare.
O cheamã la el. Acolo este lume
aºezatã. Lume civilizatã: „Tu eºti
tânãrã, mamã (apropo, poimâine
e ziua ta, îþi doresc ani mulþi ºi
frumoºi!), chiar ai putea lua viaþa
de la capãt”. Ar mai fi putut fi,
oare, timp de reflecþie?

Despãrþirea de Nadejda, de
Tatiana, de românii din Trans-
carpatia, din Nordul Bucovinei,
din sudul celor trei judeþe,
Ismail, Cahul ºi Bolgrad, odatã
cu despãrþirea de acel festival
n-a fost uºoarã pentru autorul
cãrþii. Cartea, însã, cu ceea ce cu-
prinde, trage un semnal de alar-
mã. Omenirea din aceastã parte
a lumii mai are mult de îndurat.
Chiar daca unii încearcã sã re-
ducã la tãcere aceste suferinþe.
Cum se observã, vajnicii „chi-
rurgi” ai istoriei nu au crezut, nu
cred ºi nu vor crede nicidatã în...
lacrimile lor! De aceea, nepã-
sãtori, au tras frumuºel cortina
ºi peste acest festival!

Din 2012 încoace ne
obiºnuiserãm ca an de
an Constantin Pãdu-

reanu sã dezvolte metafora focu-
lui ca element de continuitate al
operei poetice. Anul 2019 a fost
fãrã focuri, dar în viteza tot mai
ridicatã a zilelelor, acest lucru era
greu de observat. Realizez abia
acum, când citesc cu plãcere re-
înnodatã cel de-al optulea volum
iradiind de „focuri”: „Focuri stin-
se” (Bucureºti, Editura Betta,
2020). Am avut: „Focuri mocni-
te” (2012), „Focuri arzând”
(2013), „Focuri pe dealuri/ Feuer
auf den Hugeln” (ediþie bilingvã
românã-germanã, 2014), „Focuri
pe colnic/ Fuegospor el otero”
(ediþie bilingvã românã-spaniolã,
2015), „Focuri pe câmpii/ Flames
in the fields” (ediþie bilingvã ro-
mânã-englezã, 2016), „Focuri de
Aoleo Mãrie” (2017) ºi „Focuri
cu vãlvoare” (2018).

Cartea de acum este un salt
cãtre meditaþie, cãtre aplicarea
înþelepciunii populare asupra
evenimentele lirice curente. Spi-
ritul poetic s-a resemnat ºi pri-
veºte de sus ºi de departe trecu-
tul liric al Rudarilor Olteniei. Un
timp neistoric impregneazã sce-
nele de existenþã. Focurile altora
nu mai aprind focuri în sufletul
eului liric; focurile altora consti-
tuie doar punctul de plecare al
reflecþiei asupra mersului lumii,
asupra mecanismelor ce fac vizi-
bil un fãgaº de neocolit al unei
unice ca sens, al unei fãrã întoar-
cere consumate existenþe. Ce a
fost a fost, ce s-a zis s-a zis. Acum
doar o privire cu înþelegere pen-
tru neputinþele, pentru nevoile,

oameni ºi evenimente în oglinda meditaþiei

grijile ºi necazurile omeneºti ori-
enteazã rememorarea, relatarea,
prezentarea, descrierea.

Imaginea dominantã a cãrþii
este un tablou static pentru un
cosmos rural apus, stins, înde-
pãrtat. Cele 30 de poeme nu ne
mai aratã ca anterior o lume a sa-
tului rãtãcitã pe care o mobilizea-
zã ºi o dirijeazã doar focurile. Lu-
mea de acum a acces în parte la
valori ºi lasã impresia cã tradiþia
ordonatoare a satului a avut
efect. Poemul de deschidere, cel
care dã ºi titlul volumului, este
revelator în acest sens. Cu un
chibrit, cel mai mic dintre cei
ºase fii ai lui Fane Ivantistu dã
foc unei plaste de fân, apoi fo-
cul se întinde ºi la o alta, ºi la o
glugã de coceni. Oamenii satu-
lui vin cu gãleþi, cu ligheane, fac
un lanþ uman de la fântânã la
plaste pentru a stinge flãcãrile.
La un moment dat, Ghiþa Cio-
cârlan o întrebã pe  Neta, nevas-
ta lui Fane pe unde este acesta ºi

i se rãspunde: „Este în casã, dadã,
citeºte Biblia/ ªi se roagã” (p. 24).
Adventistul citeºte, iar ai satului
se strãduiesc sã stingã focul: ni-
meni nu se supãrã, nimeni nu
pleacã, iar finalmente pârjolul
este biruit: „oamenii fuseserã  sã-
ritori,/ Se organizaserã bine.”
(p. 26). Înþelepciunea face ca mi-
rarea cã proprietarul citeºte în
casã sã nu-i determine pe sãteni
sã abandoneze lupta cu focul.

Oamenii trec peste eveni-
ment; bunul mers al lumii pri-
meazã. În poemul „Lacrimi fier-
binþi”, George Pisicã se resem-
neazã ºi acceptã ca o fatalitate
faptul cã iubita lui, Iulia Musca-
lu, a fost violatã de trei indivizi
mascaþi: o iubeºte ºi pune neno-
rocirea în contul lui „aºa a fost
sã fie” (p. 96).

Personajele lirice nu mai ri-
posteazã ca pe vremuri la orice.
Nilã Tudorescu (om bogat) este

întrebat de Gicã Falcã (un sãrã-
cuþ) de ce nu are credinþã, se
ocupã doar de trup, dar nu ºi de
suflet. Falcã ilustreazã trupul ºi
sufletul ca doi fraþi ai aceluiaºi
pãrinte care pe unul îl îngrijeº-
te, iar pe celãlalt, nu. Nilã Tudo-
sescu ascultã ºi la final recu-
noaºte „Aºa este ºi ai dreptate”
ºi „Apoi plecã spre casã fãrã/ Sã-l
mai salute pe Gicã Falcã” (p. 94).
Nu se mai riposteazã, se renunþã,
se iartã.

Nevasta lui Terente Scrobea-
lã fuge cu altul; mai întâi, Terente
nu vrea sã audã de împãcare, ul-
terior cedeazã la argumentele su-
rorii sale, bazate pe „gura lumii”
ºi pe tradiþia de familie: o iubeº-
te ºi acceptã sã o întâlneascã
pentru a o aduce acasã („Licãri
speranþa”). În „Þuica la cãzãnel”,
soþia lui Mãrin Safta îl ironizea-
zã pe unul dintre cei doi fraþi
mai mici ai acestuia, veniþi în
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Cornelia Petrescu

 ªTEFAN VLÃDUÞESCU

vizitã; el trece peste: „Lãsaþi-o,
bã, în plata Domnului !/ Femeia
cu ale ei muiereºti…” (p. 61).

Satul din amintirea poetului
s-a liniºtit; este spre searã. În în-
serare, pe nedrept, întunericul
ameninþã lumina la neputere, dar
nu este încã târziu. Ideea poeti-
cã a cãrþii este memorabilã ºi
este pusã în curs cu multã ex-
presivitate.

Argumente de lecturã ºi soli-
de elemente de decodificare, de
interpretare ne furnizeazã compe-
tentele ºi relevantele contribuþii
de escortã criticã: cele douã pre-
feþe sunt semnate de academicia-
nul Liviu Pendefunda ºi de Geo
Vasile, iar cele douã postfeþe,
de Mihai Antonescu ºi Florentin
Popescu.

Acest volum notabil asigurã
o lecturã meditativã, o  reflecþie
detaºatã asupra unor evenimen-
te existenþiale de impact.
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Încep sã scriu despre expo-
ziþia Double Bill, semna-
tã de Valentin Boiangiu, ºi

încã nu ºtiu cum se va termina pro-
cesul artistic al unuia dintre cele
douã segmente ale ei. Este vorba
de ceea ce eu am numit ‘Side 1’,
preluat din terminologia discuri-
lor de vinil, un element definitoriu
pentru artist, care ºi la vernisaj a
propus un playlist bazat exclusiv
pe acest suport al muzicii, seg-
mentul Silent Manifesto. Un
produs ce ilustreazã perfect afir-
maþia Sorinei Jecza: „Funcþia artei
contemporane nu mai este cea de
a încânta privirea, ci de a provoca
mecanismele critice. Se adreseazã
mai mult intelectului, decât simþu-
rilor ºi sentimentelor, dar o face,
de multe ori, cu mijloace vizuale
copleºitoare.” Chiar dacã ºi arta
veche stimula gândirea, cea de
acum se aventureazã mult pe te-
renul ideilor, cu subiectivitatea fi-
reascã a oricãrei exprimãri, de unde
ºi potenþialitatea unei reacþii va-
riate, inclusiv polemice. Valentin
Boiangiu, profesor la ªcoala Bri-
tanicã de Artã din Moscova, a în-
ceput sã scrie la ceea ce a numit,
iniþial, Manifestul Oblic cãtre Ro-
mâni, în septembrie 2018. Lunã de
lunã a lansat, virtual, timp de un
an, un set de câte 20 de fraze, fie-
care set fiind arondat unei teme.

„I.1/Spuneþi o tâmpenie ºi re-
petaþi-o de multe ori în oglindã.
Opriþi-vã dupa 15 minute. Gân-
diþi-vã la ce aþi spus. Sunt ºanse
sã sune excelent.

I.2/Spuneþi un slogan/cliºeu/
ceva cool ºi repetaþi de multe ori în
oglindã. Opriþi-vã dupã 15 minute.
Gândiþi-vã la ce aþi spus. Sunt ºan-
se sã sune ca o mare tâmpenie.”

Pornind de la observaþii de
lungã duratã asupra comporta-
mentului conaþionalilor sãi, artis-
tul a început un joc bazat pe
ºabloanele noastre, pe locurile
comune ºi pe idiosincraziile ce ne
paraziteazã. Adesea ne-a îndem-
nat sã desenãm, sã modelãm, sã
confecþionãm artefacte cu un
sens anume. „IV.20/Petreceþi-vã
ziua de 25 Decembrie pictând
peisaje în afara Craiovei. Fãrã
case. Doar natura. Veþi fi foarte
plãcut surprinºi.” Sunt provocãri
ludice menite sã ne scoatã din
uzura unei repetititivãþi cotidie-
ne pentru a (re)descoperi frumu-
seþea lumii înconjurãtoare. In-
trând în joc, poþi medita la cea

 MARIUS DOBRIN

mai mare cutie de chibrituri pe
care o gãseºti la supermarket, pe
care scrii cu un marker ‘Catedra-
la Neamului’. Poþi medita la origi-
nea maghiarã a cuvintelor ‘mân-
tuire’ ºi ‘neam’, aºa cum suntem
îndemnaþi sã reflectãm la discur-
surile care ne asalteazã, la retori-
ca faþã de care suntem preveniþi:
„IV.3/Înþelegeþi cã Transilvania
aparþine transilvãnenilor. Nu vã
mai bateþi cu pumnul în piept cã-
i a noastrã, a tuturor.” Demersul
artistului are în vedere toxicita-
tea unor ingrediente ale hranei
spirituale. „V.1/Blocaþi istoria.
Daþi-o pe mâna amneziei. Oricum,
nimeni nu ºtie o istorie obiecti-
vã, indiferent când a învãþat-o ºi
indiferent ce cãrþi bune a citit.”

Manifestul, oblic, desigur, de-
numire menitã sã atenþioneze ci-
titorul, insistã pe interogarea a tot
felul de reguli, cutume, depen-
denþe ori automatisme care ne
guverneazã viaþa ºi care ne ob-
tureazã, uneori, vizibilitatea, sen-
zorialitatea, capacitatea de înþe-
legere a vieþii.

„VII.1/Cumpãraþi un kilogram
de nuci în coajã. Cãutaþi un pere-
te mare ºi daþi în el cu toate nucile
pânã se sparg ºi le puteþi alege
miezul.” Cu ironie ºi cu auto-iro-
nie, ne vorbeºte despre proiecte-
le de auto-construcþie, dar ºi de
poziþionare faþã de manifestul pro-
pus. Uneori, artistul duce jocul
spre o evaluare moralã asprã a so-
cietãþii noastre. „I.6/Gândiþi-vã cã
orice guvern aþi alege va fi bun.
Voi, însã, nu prea. I.7/Gândiþi-vã
cã orice guvern veþi alege, va fi
rãu. Voi, însã, ºi mai rãi.” A noua
ediþie a manifestului a lansat 19
expresii folosite frecvent ca sã
acopere o realitate pe care nu avem
rãbdarea sã o descriem adecvat,
expresii care sunt tãiate în text, o
negare ce ne surprinde prin ºansa
pe care o oferã, în a reevalua con-
þinutul. „IX.3/ La noi aºa stau tre-
burile. Noi suntem bine”.

Ediþia a opta are caracterul
aparte al unei liste cu 20 de opere
de artã ale secolului XX (cu ex-
cepþia uneia, mai vechi), o invita-
þie deschisã la cãutarea acestora
ºi la apropierea de artã.

Ca într-un joc cu indicii, cãu-
tând imaginea lor, construim un
jurnal de bord al zilei artistului,
criptat, cum altfel decât estetic. De
la cercul Getei Brãtescu, precum
irisul la ivirea dimineþii, pânã la

sclipirea cuvântului ‘Forever’
(Tim Noble & Sue Webster), ca
un vis în miez de noapte. Pentru
ca ultima ediþie sã fie un ingenios
joc al aplicãrii prefixului „post” unei
serii de termeni, de la ‘majoritate’
pânã la, absolut firesc, ‘manifest’.

O datã încheiat, manifestul a
avut oportunitatea unei prezentãri
directe, în cadrul unui dialog pur-
tat de artist cu cei care s-au arãtat
interesaþi, moderat de poetul
Nicolae Coande, la sala ‘Ia te uitã’
a Teatrului Naþional Craiova.
ªi poate cã acolo ar fi rãmas totul
dacã pandemia nu schimba sem-
nificativ proiectele. Aºa cum ne-a
obiºnuit de mulþi ani, galeria
DalgArt propune în fiecare varã o
expoziþie ineditã. Anul acesta ar fi
fost una care sã încheie o rezidenþã
a unor tineri care i-au fost studenþi
lui Valentin Boiangiu, din Marea
Britanie ºi din Rusia, tineri artiºti
care, în condiþiile date, nu au mai
putut ajunge la Dâlga. Cum incer-
titudinea asupra reglementãrilor
dedicate manifestãrilor publice a
durat mult, artistul a gândit expu-
nerea manifestului, ca obiect, în
curtea galeriei, chiar ºi în absenþa
vizitatorilor. Cu atât mai mult cu
cât relieful este generos, cu un te-
ren ce se înalþã pe o colinã, ofe-
rind vizibilitate din exterior. Aºa a
cãpãtat numele ‘Silent’. Ei bine,
transcrierea a 220 de fraze, pe tot
atâtea panouri de carton, a însem-
nat ºi gestul simbolic al expresiei
„negru pe alb”. Chiar ºi dârele de
vopsea, picuratã din pensula pur-
tatã de-a lungul ºi de-a latul, intrã

în joc. Panourile, înlãnþuite, înse-
riate, au devenit valuri paralele,
toate cu faþa spre intrare, tãcute,
într-un fel, grãitoare în eventuali-
tatea receptorului. Primul val a
acoperit în întregime gardul, pen-
tru ca al doilea sã urmeze în curte,
pe faþada casei, pas cu pas în grã-
dina cu urcuº. Încât vizitatorul,
pentru cã a existat ºansa prezen-
þei publicului, a avut de parcurs
un traseu principal al unei verti-
cale ascendente, fragmentat de
etape de la stânga la dreapta. Când
a bãtut vântul, panourile ce se le-
gãnau m-au dus cu gândul la in-
stalaþia Anei Lupaº. Sus, pe coli-
nã, ultima ‘frontierã’ a fost a capi-
tolului XII, ispititor prag al trecerii
dincolo de „post”.

Ei bine, aceastã materializare
a manifestului, aceastã expunere
în natura unui sat, în preajma
echinocþiului de toamnã, a con-
firmat spusele Sorinei Jecza. „Un
deal cu struguri de hârtie” a vãzut
Ana Paraschivescu ºi perspec-
tiva poeticã a dominat, dar nu
numai. „Tu ce panou ai fi luat
acasã?” a fost întrebarea neros-
titã a artistului, iar noi, spectatori
obiºnuiþi, nici nu îndrãznim sã
vorbim. Dupã vernisaj, panourile
s-au regrupat, la propunerea lui
Albert Dobrin, într-o alãturare pe
iarbã, ca într-un calendar de
Advent, pentru o imagine de an-
samblu, a unui petec de pãmânt
acoperit cu mesajele unei arte ce
nu are sfârºit.

Dacã ‘Side 1’ a fost o privire,
dintr-un punct exterior, asupra
unui spaþiu vast, asupra unui fur-
nicar imposibil de prins definitiv
într-o imagine, ‘Side 2’, cu nume-
le The Present Occupier, repre-
zintã o privire de aproape, asupra
unui spaþiu relativ constant în în-
fãþiºãri. În fiecare vacanþã, reve-
nind la Dâlga, locul pe care l-a
adoptat, a privit atent la micile am-
prente naturale. E un proiect
nãscut ca o reacþie la un altul, al
artistei Taryn Simon, prezentã la
Garage, în Moscova, cu expoziþia
The Stagecraft of Power.
Valentin Boiangiu a folosit cele 24
de foi volante cu explicaþiile lu-
crãrilor de acolo, despre florile
identificate în buchetele unor în-
tâlniri diplomatice ºi puse pe tapet
ca într-un ierbar al unor înþelesuri
despre întâlnirile unor lumi. Peste
tiparul acelor foi a pictat flori, fruc-
te, gâze din spaþiul pe care-l lo-
cuieºte aici. Acuarele ce depun
culoare în forme discrete. Meºte-
ºugite cu acea rãbdare a omului
care cautã rezonanþa Timpului,
lucrãrile beneficiazã ºi de un set
de paspartuuri executate la Mu-

zeul Puºkin. Albul delicat al carto-
nului, unul ce s-a însoþit în pere-
che pe albul pereþilor din interio-
rul galeriei, pune în valoare acua-
relele. ªi natura locului, identifi-
catã în cele 24 de lucrãri, se re-
compune, global, în imaginea pan-
oramicã pe care o oferã întreg pe-
retele cu vedere spre dealul din
faþa casei. Natura este un parte-
ner ‘tare’ al acestei expoziþii. Ca
decor amplu, copleºitor, solicitant
la propriu, pentru ‘Side 1’, ca o
delicatã expunere a unor detalii
reflectate dincoace de fereastra
uriaºã, o altã frontierã materialã ºi
imaterialã totodatã.

Double Bill înseamnã nu doar
douã feþe diferite ale mesajului
unui artist, dar ºi un îndemn la o
privire atentã la nivel macro ºi la
nivel micro. Spre interior ºi spre
exterior, în egalã mãsurã.

ªi nu în ultimul rând, aºa cum
ne-a obiºnuit la expoziþiile prece-
dente, Valentin Boiangiu, dedicat
iniþierii ºi dezbaterii artistice, ne-
a rezervat ºi un colþ bibliografic.
Doar cã, de data asta, n-a mai fost
sub forma unor albume inedite ci
prin acel capitol VIII al panouri-
lor cu titluri de lucrãri.

Aceasta ar fi rostirea despre
ce a plãsmuit artistul. „La ce bun
rostirea? - ne-am putea întreba cu
îndreptãþire. Dar întrebarea este
secundã. Ea nu poate cãpãta rãs-
puns decât dupã dezlegarea în-
trebãrii prime: la ce bun plãsmui-
rea? [...] Înþelegerea operei este
propria sa rostire.” (Victor Iero-
nim Stoichiþã, ‘Creatorul ºi um-
bra lui’, Editura Meridiane, 1981).

Epilog
În capitolul XI citisem despre

îndemnul cãtre receptor de a scrie
propriul manifest pentru reorga-
nizarea propriei vieþi. Apoi la
rescrierea lui, dupã o reconside-
rare profundã. ªi apoi:

„XI.9/Ardeþi acest manifest
dupã ce l-aþi memorat.”

Ei bine, Valentin Boiangiu asta
a fãcut. Dupã o reconsiderare a
întregului manifest, pãstrând ce
a fost de pãstrat, a ars un munte
de panouri, la finisaj. ªi, cum arta
e mereu surprinzãtoare, arderea
a ivit, sub ochii uimiþi ai artistu-
lui, deopotrivã cu ai martorilor, o
coloanã de cenuºã, crescând cu
fiecare carton adãugat, ca un
trunchi de con rãsturnat, aparent
fragilã ºi faptic încãpãþânatã în
stabilitate. Sus, pe colinã, arta s-a
metamorfozat în cenuºã, a arun-
cat scântei ºi a pufnit pe nãri de
balaur. Cuvintele au rezistat un
timp. Forma cea nouã, în lumina
apusului, a decis un alt început.
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 GHEORGHE FABIAN

D upã anul naºterii. 340 ani de
la naºterea compozitorului ger-
man Georg Philipp Telemann

(m. 1767). A scris muzicã laicã ºi sacrã.
Franz Liszt, 210 ani (m. 1886), pianist ºi
compozitor ungur, primul pianist virtuoz
în înþelesul modern al noþiunii. Creaþie: po-
eme simfonice (celebru, Preludiile), douã
concerte pentru pian, multe transcripþii.
Antonín Dvoøák, 180 ani (m. 1904), com-
pozitor ceh. Creaþie: 9 simfonii (celebrã,
nr. 9, Din lumea nouã), opera „Rusalka”,
poeme simfonice, concerte, piese instru-
mentale, lieduri. Béla Bartók, 140 ani
(m. 1945), compozitor ungur. Creaþie: stil
armonic personal, original, efecte sonore
fascinante, tehnicã specialã a motivelor.
Serghei Prokofiev, 130 ani (m. 1953), com-
pozitor rus, neoclasic, cu rezolvãri neaº-
teptate, ºocante ale liniei melodice, apa-
rent convenþionale, surprinzãtoare înlãn-
þuiri armonice. Astor Piazzolla, 100 ani
(m. 1992); a revoluþionat tangoul argenti-
nian, un reputat interpret al bandoneon,
este celebrã seria de tangouri „Cele patru
anotimpuri”.

Dupã anul morþii. Josquin des Prés,
500 ani de la moartea acestuia (n. 1440?),
compozitor reprezentativ al Renaºterii fran-
co-flamande. A scris misse, motete, muzicã
coralã, lucrãri instrumentale, supranumit în
epocã „prinþ al muzicii”. Antonio Vivaldi,
280 ani (n. 1675), unul dintre cei mai mari
compozitori italieni ai secolului XVIII, vio-
lonist. Creaþie: 20 de simfonii, 46 concerti
grossi, peste 400 concerte (pentru vioarã,
violoncel, flaut, oboi, mandolinã, orgã);
celebrã, suita de patru concerte pentru vioa-
rã „Anotimpurile”. Wolfgang Amadeus
Mozart, 230 ani (n. 1756), unul dintre cele
mai mari genii muzicale ale lumii. Creaþia sa
instrumentalã – un ideal de armonie ºi cu-
loare sonorã. Modest Musorgski, 140 ani
(n. 1838), compozitor rus, cel mai important
compozitor al Grupului celor cinci, autodi-
dact. Creaþie: opera „Boris Godunov”,
Tablouri dintr-o expoziþie (orchestraþia
M. Ravel). Giuseppe Verdi, 120 ani
(n. 1813), compozitor italian; în domeniul

vioara în prim-plan:
pagini concertante alese (VIII)

aniversãri 2021 – compozitori
operei, personalitatea cea mai reprezentati-
vã pe plan mondial. Gustav Mahler, 110 ani
(n. 1860), compozitor ºi dirijor austriac. Exce-
leazã în simfonii ºi lieduri; socotitdeschizã-
tor de drumuri în muzica nouã. A scris sim-
fonii pentru ansambluri gigantice (Simfonia
nr. 8 – Simfonia celor o mie). Engelbert Hum-
perdinck, 100 ani (n. 1854), compozitor ger-
man, discipol al lui Wagner; celebru prin
opera-basm pentru copii „Hänselºi Gretel”.

Camille Saint-Saëns, 100 ani (n. 1835),
compozitor francez, celebru ca pianist ºi
organist; nu era un compozitor „novator”,
avea un discurs muzical elegant ºi simplu.
Manuel de Falla, 75 ani (n. 1876), ocupã
locul cel mai însemnat între compozitorii
spanioli din ultimele douã secole. Creaþia
sa, influenþatã de folclorul andaluz. Ar-
nold Schönberg, 70 ani (n. 1874), compo-
zitor austriac, „pãrintele” tehnicii dodeca-
fonice. Igor Stravinski, 50 ani (n. 1882),
compozitor rus, naturalizat francez, apoi
american, un nestatornic al stilurilor muzi-
cale practicate de-a lungul vieþii; consi-
derat, un „Picasso al muzicii”.

COMPOZITORI ROMÂNI.Dupã anul
naºterii. Eduard Caudella, 180 ani

(m. 1924), compozitor, violonist ºi profesor.
Creaþie: opere, operete, muzicã simfonicã
(Uvertura Moldova, Concert pentru vioa-
rã), de camerã, vocalã, coralã. George
Enescu, 140 ani (m. 1955), Luceafãrul mu-
zicii româneºti, compozitor, violonist, diri-
jor, pianist ºi pedagog, primul preºedinte
al Societãþii Compozitorilor Români, cel
mai important compozitor român. George
Enacovici, 130 ani (m. 1965), compozitor ºi
violonist, primul concertmaistru al Orches-
trei Radio Bucureºti. Creaþie: muzicã sim-
fonicã (Concert pentru vioarã, Suita în stil
românesc, Rapsodia românã), de camerã
(3 cvartete), vocalã, coralã. Theodor Ro-
galski, 120 ani (m. 1973), compozitor, pia-
nist, dirijor ºi orchestrator. Creaþie: muzi-
cã simfonicã (Trei dansuri româneºti),
vocal-simfonicã, de camerã, vocalã, de
film. Gherase Dendrino, 120 ani (m. 1973),
dirijor ºi compozitor de muzicã uºoarã;
celebru prin operetele „Lãsaþi-mã sã cânt”
ºi „Lysistrata”. Claudiu Moldovan, 100 ani
(m. 1996), actor, solist vocal, cronicar mu-
zical ºi compozitor craiovean. Creaþie:
muzicã de scenã. A fost director al Filar-
monicii „Oltenia” (1959-62). Gheorghe
Stãnescu, 90 ani, compozitor ºi profesor;
mulþi ani, director al Liceului de Muzicã
din Craiova. Creaþie: muzicã coralã (prelu-
crãri de folclor) ºi de camerã. Gheorghe
Fabian, 80 ani, muzicolog, profesor, croni-
car muzical ºi compozitor craiovean. Cre-
aþie: muzicã coralã, cântece pentru copii.
A fost, succesiv, rãstimp de cinci decenii,
secretar muzical, consultant artistic, direc-
tor artistic ºi manager al Filarmonicii „Ol-
tenia”. Doina Rotaru, 70 ani, compozitoa-
re. Creaþie: muzicã de camerã, simfonicã.
Profesor la UNMB. Adrian Iorgulescu, 70
ani, compozitor, preºedinte al Uniunii Com-
pozitorilor ºi Muzicologilor din România.
Creaþie: muzicã simfonicã, de camerã,
coralã, vocalã.

Dupã anul morþii. Ion Vidu, 90 ani (n.
1863), compozitor ºi dirijor de cor bãnã-
þean. Creaþie: muzicã coralã (Ana Lugoja-
na, Rãsãritul Ardealului, Peste deal), cule-
geri de folclor, muzicologie. George Foti-

Louis/Ludwig Spohr (1784-1859),
violonist, compozitor, dirijor ºi
pedagog german,  a lãsat o imen-

sã creaþie: 9 simfonii, 12 concerte pentru
vioarã, 20 duete concertante pentru douã
viori, Grand Nonetto în fa major pentru
vioarã, violã, violoncel, contrabas, flaut,
oboi, clarinet, fagot ºi corn, 7 cvintete de
coarde, 10 opere, peste 100 de lieduri º.a.
Spohr face parte din epoca romanticã.
Estetica lui include principiile de bazã ale
artei romantice; legarea muzicii cu program
de istorie sau poezie, primatul melodiei ca
element determinat al acþiunii sonore ºi
purtãtor al sentimentelor. Deºi creaþia sa
este apreciatã îndeosebi ca semnificaþie
istoricã, unele concerte ºi miniaturi pen-
tru vioarã (sonate, rondo-uri, fantezii) ºi-
au pãstrat ºi astãzi o certã valoare artisti-
cã. Din cele douãsprezece concerte pen-
tru vioarã ale lui Spohr, în zilele noastre se
cântã Concertul nr. 8 în la minor pentru
vioarã ºi orchestrã, op. 47 (1816).

Autorul l-a denumit Konzert in Form
einer Gesangs-Szene (Concert în forma
unei scene vocale). Translarea scenei dra-
matice pe podiumul muzicii concertante n-
a adus nimic nou. Însã, experimentatul au-
tor de opere ºi, în egalã mãsurã, cel mai
iscusit violonist german din prima jumãta-
te a secolului XIX, a reuºit sã punã în va-
loare expresia artisticã, asemãnãtor cum,
puþin mai târziu, C. M. Weber a conceput

lucrarea Konzertstücke pentru pian. În con-
trast cu Weber, Spohr n-a urmãrit o ilustra-
re a acþiunii programatice, însã a creat un
moment tipic operistic: acþiunea se opreº-
te, iar personajul principal îºi exprimã sen-
timentele. Tocmai un asemenea monolog
liric în formã de recitativ, arioso sau arie
priveºte scena vocalã în formã instrumen-
talã, în cazul lui Spohr. Precum în opera ro-

manticã, se compune din douã pãrþi strâns
legate. Prima parte, recitativ (Allegro mol-
to), începe cu orchestra, al cãrei temã ener-
gicã se împleteºte de mai multe ori cu de-
clamaþiile patetice ale viorii soliste. Partea
a doua, Aria, constã din douã segmente:
un arioso liric, o cantilenã frumoasã a viorii
(Adagio) ºi o arie (Allegro), iar tema princi-
palã polarizeazã celelalte motive ale reci-
tativului ºi arioso-ului. Pe când în prima
parte a concertului vioara solistã recitã, în
a doua, cântã, iar în final, scena dramaticã
fãrã cuvinte capãtã semnificaþii dominante
ºi exceleazã în expunerea posibilitãþilor ei
virtuozice. Spohr a  elaborat ºi o excelentã
Metodã de vioarã, destinatã tinerelor ge-
neraþii de violoniºti.

Robert Schumann (1810-1856), compo-
zitor, pianist, dirijor ºi critic muzical german,
a excelat în domeniul creaþiei pentru pian
(cicluri de piese scurte: Scene pentru copii,
cuprinzând cunoscuta miniaturã Visare);
Concertul pentru pian ºi orchestrã l-a scris
pentru soþia sa, celebra pianistã Klara
Wieck; Concertul pentru violoncel ºi or-
chestrã; 4 simfonii (Simfonia nr. 1 în si be-
mol major, a Primãverii). Concertul în re
minor pentru vioarã ºi orchestrã, WoO
23, pãstreazã, ºi astãzi, o puþin neclarã si-
tuaþie în ceea ce priveºte travaliul compo-
nistic. A luat naºtere în toamna anului 1853,
când Schumann, stabilit atunci la Düssel-
dorf, l-a vizitat pe tânãrul Brahms. Din acest

motiv, uneori se emite ipoteza cã Brahms ar
fi coautor sau chiar autor al acestui con-
cert. Mai credibil pare a fi faptul cã tocmai
Brahms, soþia compozitorului, Klara, ºi ex-
cepþionalul violonist Joseph Joachim, cã-
ruia lucrarea îi este dedicatã, ar fi hotãrât sã
nu publice concertul, scris de Schumann
într-o nu prea bunã dispoziþie sufleteascã.
Muzica lucrãrii, structuratã în trei pãrþi
(Allegro moderato; Andante; Allegretto),
are fãrã îndoialã trãsãturi schumanniene,
marcate de o anume stângãcie, explicabilã
prin semnalele destul de avansate ale
maladiei sale. Oricum am privi lucrurile, cert
este faptul cã despre partitura concertului
nu se ºtia nimic pânã în 1936, când a fost
editatã ºi apoi interpretatã în primã audiþie
de cãtre Yehudi Menuhin. Concertul a fost
considerat, într-o vreme, ca material de stu-
diu pentru psihiatri (exagerându-se). În re-
alitate, aceastã muzicã nu este atât de
nereuºitã ca alte lucrãri concertante ale lui
Schumann; are multe fragmente interesan-
te, deºi în întregul sãu oferã solistului destul
de puþine ocazii de a-ºi etala virtuozitatea,
cântând cel mai adesea în registrele joase
ale instrumentului. În evaluarea muzicii
concertului ar trebui sã luãm în calcul ºi
faptul cã lucrarea a fost creatã de un om
aflat în pragul colapsului mental. ...acest
concert este o verigã istoricã în literatura
viorii, o punte între Concertul lui
Beethoven ºi Concertul lui Brahms
(Yehudi Menuhin); o frumoasã ºi roman-
ticã piesã (Joseph Szigeti). Ceea ce-l indi-
vidualizeazã este scriitura violonisticã
care aminteºte figuraþiile baroce, dar ºi
pregnantul ritm de polonezã al Finalului
(Valentina Sandu-Dediu).

 Geo Fabian

E. Humperdinck

no, 75 ani (n. 1858), compozitor, violonist
ºi dirijor craiovean. Creaþie: vodevil, ope-
retã, muzicã simfonicã, de camerã, coralã,
vocalã, culegeri de folclor. Alexandru Zir-
ra, 75 ani (n. 1883), compozitor. Creaþie:
opere, muzicã simfonicã, de camerã, vo-
calã, lucrãri didactice (Tratat de armonie).
Constantin C. Nottara, 70 ani (n. 1890),
compozitor, violonist, dirijor, pedagog ºi
critic muzical.

Mihail Jora, 50 ani (n. 1891), compozi-
tor, dirijor ºi pianist, preºedinte al Socie-
tãþii Compozitorilor Români, creatorul ba-
letului ºi liedului românesc. George Si-
monis, 50 ani (n. 1885), compozitor ºi mu-
zicolog craiovean, fost rector al Conser-
vatorului din Cluj.Mihai Moldovan, 40 ani
(n. 1937), compozitor ºi muzicolog proli-
fic. Creaþia sa îmbinã mijloacele de expre-
sie de esenþã folcloricã transilvanã cu cele
ale avangardei vremii. Sigismund Toduþã,
30 ani (n. 1908), compozitor, muzicolog ºi
profesor transilvan. Creaþie: muzicã vocal-
simfonicã, simfonicã, concertantã, de ca-
merã, coralã, lieduri, muzicologie (3 volu-
me „Formele muzicale ale Barocului în ope-
rele lui J. S. Bach”).

Alexandru ZirraAlexandru ZirraAlexandru ZirraAlexandru ZirraAlexandru ZirraAlexandru ZirraAlexandru ZirraAlexandru ZirraAlexandru ZirraAlexandru ZirraAlexandru ZirraAlexandru ZirraAlexandru ZirraAlexandru ZirraAlexandru ZirraAlexandru ZirraAlexandru Zirra
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Constantin Flondor - Se comparã...
Curator: Cãtãlin Davidescu
Muzeul de Artã Craiova
6 noiembrie 2020 - 28 februarie
2021

Preluând informãrile cu-
prinse în Dosarul de ur-
mãrire Nr. 4871, din

arhiva Ministerului de Interne
aflãm, printre altele, cã:

„Flondor nu are idei realis-
te… concepþiile sunt conserva-
toriste, învechite ºi neadecvate
actualelor cerinþe. Tablourile
pictate de el au un caracter ne-
bulos, abstract, de neînþeles…/
20. III. Timiºoara 1985.”

Contrar considerentelor de
mai sus, o personalitate complexã
precum Constantin Flondor a
reuºit sã se afirme, fãrã echivoc,
în perioada de dictaturã a realis-
mului socialist, din a doua jumã-
tate a secolului XX. Fãrã a ade-
ra la ideologia care promova
agresiv cultul „omului nou” ºi
arta de propagandã care dirija în
chip unic „nãzuinþele ºi idealu-
rile cetãþenilor”, Constantin
Flondor chiar a impus, în Româ-
nia acelor ani, spiritul unei arte
noi. În acest fel, s-a manifestat,
în perioada anilor ’60, unul din-
tre puþinele momente de sincron
cu arta europeanã. De la momen-
tul înfiinþãrii, în 1966, gruparea
111, al cãrei membru co-fondator
a fost, a marcat profund istoria
artei româneºti, fiind prima
asociere a unor artiºti care s-au
dedicat experimentului. Membrii
sãi: Constantin Flondor, ªtefan
Bertalan ºi Roman Cotoºman erau
interesaþi de cercetarea în dome-
niul limbajului plastic ºi de noile
tehnologii printre care ciber-
netica, bionica, iar participarea la
Nürnberg Biennale für kon-
struktive Kunst (1969) a fost
semnalul cã, în ciuda faptului cã
trãiau într-o þarã comunistã,
aceºti artiºti erau perfect racor-
daþi la spiritul artei europene.

111 a rãmas în formulã fixã
pânã în 1969, evoluând ulterior
sub numele Sigma, într-o nouã
componenþã din care lipsea Ro-

 MIHAELA  VELEA

se comparã...

man Cotoºman, care decisese sã
nu se mai întoarcã în þarã dupã
expoziþia de la Nürnberg. Sigma,
formatã din Constantin Flondor,
ªtefan Bertalan, Elisei Rusu,
Ioan Gaita,  Doru Tulcan, mate-
maticianul Lucian Codreanu (care
a dat numele grupãrii pornind de
la simbolul matematic), susþinu-
tã de dr. Edouard Pamfil, a fost
foarte activã în perioada 1969-
1978. Preluând valenþele simbo-
lului matematic pentru sumã, Sig-
ma propaga ideea efectului siner-
gic al conlucrãrii dintre membrii
grupului, care nu mai evoluau
singular, ci împreunã, într-un la-
borator de idei. A fost prima for-
mã de colaborare artisticã între
personalitãþi provenind din do-
menii diferite, dar cu preocupãri
comune, care a determinat o
schimbare radicalã în percepþia
artei de la noi. Pornind de la con-

structivismul de tip Bauhaus,
care promova interdisciplinarita-
tea între artã ºi ºtiinþe, Sigma este
adepta cercetãrii limbajului artis-
tic, specializãri distincte, precum
matematica sau arhitectura, de-
venind unelte în acest demers.
Vedeta acelei perioade, lucrarea
Multivision realizatã în 1978 de
Flondor/ Bertalan/Tulcan este
înregistratã ca ultima manifesta-
re publicã Sigma, dar ºi ca prima
lucrare multimedia din România.

În anii ’80, în arta lui Constan-
tin Flondor intervine o turnurã
radicalã. Devine co-fondator al
miºcãrii Prolog (1985), alãturi de

Ca o sumã a acestui parcurs
artistic de excepþie, expoziþia SE
COMPARÃ… îl prezintã pe Con-
stantin Flondor ca artist com-
plex. Printr-o selecþie de 64 de
lucrãri reprezentative pentru peri-
oada anilor ’60-’90 alãturi de piese
de datã recentã, aºa cum afirmã
curatorul Cãtãlin Davidescu
„expoziþia demonstreazã cã este
vorba de o traiectorie unicã a unui
spirit complex, a cãrui metodo-
logie ºi epistemologie s-a dez-
voltat coerent în jurul unui
singur ax central: Anima mundi.
Acesta este climax-ul creaþiei
sale vizuale, Iubirea, în ordinea
ei cristicã, fiind  principiul coa-
gulant al întregului ansamblu de
relaþii care îi gestioneazã existen-
þa. Sigma, ca ºi Prolog, sunt în
esenþa lor intimã douã aspecte
ale aceluiaºi exerciþiu ascetic, pe
care artistul îl asumã în cadrul
unei colectivitãþi ºi a cãrui finali-
tate cãutatã este o limpezire a pri-
virii sale interioare. Pare dificil sã
pui în acord aceste aspecte cu
reperele sociale ºi politice care
dominã în prezent tematica arte-
lor vizuale, dar tocmai aceastã
puritate identitarã mã face sã
percep astfel actualitatea demer-
sului sãu. Privitã din aceastã per-
spectivã, expoziþia oferã grila de
interpretare a întregului sãu uni-
vers vizual.”

Constantin Flondor - Contraluminã

Cãtre cititorii
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Vã facem cunoscut cã ºi în anul 2021, revista Mozaicul se va
distribui pe bazã de abonament.
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La ceas aniversar, douã
decenii de existenþã,
revista Caligraf (Ale-

xandria) a reunit lunã de lunã
„cam tot ceea ce Teleormanul de
azi are mai valoros în materie de
literaturã, culturã, artã” – se afir-
ma în editorial –, adicã 15 membri
ai Uniunii Scriitorilor ºi alþi aspi-
ranþi la forul scriitoricesc profe-
sionist, plus autori consacraþi din
capitalã ºi provincie, de la Gabriel
Chifu, Horia Gârbea, Florentin
Popescu, Aureliu Goci, Marin Co-
dreanu la Gabriela Gheorghiºor,
Emilian Marcu, Ovidiu Dunãrea-
nu, Florea Miu, Iulian Talianu…
În timp, maturizarea publicaþiei
conduse de Florea Burtan a în-
semnat  diversitatea de teme,
policromie paginisticã, imparþia-
litate ºi obiectivitatea evaluãrilor,

necantonarea în provincialism,
hãrnicie pe piaþa editorialã, cu
ecouri ºi semnãturi alexãndrene,
roºiorene, videlene în presa cen-
tralã, în România literarã (însuºi
redactorul-ºef), Luceafãrul de
dimineaþã, Contemporanul,
Convorbiri literare, Ramuri,
Neuma, Mozaicul, Familia,
Argeº, Litere, Discobolul etc.
Un bun manageriat a condus la
organizarea de colocvii, simpo-
zioane, spectacole muzicale, lan-
sãri de carte, jurizãri de festiva-
luri, aºa cã a fost dobândit ºi
blazonul „sub egida Uniunii
Scriitorilor”. În nr.12 al Caligra-
fului se regãsesc rubrici de istorie
literarã, cronici literare, folclor ºi
plasticã, beletristicã, despre dias-
pora, cu titluri precum Meridiane
literare, Restituiri, Oaspeþi la
Caligraf. Dintre condeieri, amin-
tim pe Florea Burtan, Stan V.
Cristea, Ana Dobre, ªtefan

Mitroi, Nicolea Milea (practic,
redacþia), Nicolae Scurtu, Rodica
Lãzãrescu, ªerban Codrin.

În oraºul oglindit în Papucii
lui Mahmud de Gala Galaction,
anume, Roºiorii de Vede, revista
Teleormanul cultural (fondat în
2016)  încearcã a gãsi identitatea,
aplicând în manierã proprie,
dinamicã reþeta structuralã a pe-
riodicelor de succes. Ca noutãþi
aduse de ultimul numãr (14 din
15 oct. 2020), reþinem cronica
lingvisticã (de Emina Cãpãlnã-
ºan), Miscellanea, InfoArt, Bu-
curii duhovniceºti, Istorica (Mari
diplomaþi români). Editorialul
Omul cultural de Cristian Gabriel
Moraru (redactorul-ºef) este  pla-
sat sub efigia lui Eminescu ºi
Malraux.

Iulian Bitoleanu

Paul Gherasim, Mihai Sârbules-
cu, Horea Paºtina ºi Cristian Pa-
raschiv. Miºcare artisticã de fac-
turã creºtinã, Prolog a devenit
în timp o ºcoalã de gândire care a
marcat generaþii întregi de artiºti.
Mutaþiile viziunii sale artistice de
la 111 ºi Sigma la Prolog, dintr-o
zonã scientistã, experimentalã în
una contemplativã, sunt explica-
te de artist: „pictura, desenul, arta
vizualã (ca ºi muzica sau literatu-
ra) au o gramaticã, o morfologie,
o sintaxã. Existã ºi în acest do-
meniu reguli clare, precise. Mi-au
fost de un mare ajutor, printre
altele, textele lui Klee, Kandinsky,
Itten, dar ºi ale unor matemati-
cieni ca Papy sau Colerus, fizi-
cieni, ca Max von Laue, structu-
raliºti ca Moles sau Bense º.a.
Toate acestea m-au definit ºi exis-
tã astfel un joc în diferitele pe-
rioade ale creaþiei mele, între cã-
utãri intuitive ºi cercetãri logico-
legice. Folosesc mecanismele ra-
þionale în picturã, deºi îmi place
sã mã ºi pierd, iar atunci când mã
pierd, îmi dau seama dacã din
aceste pierderi rezultã ceva ce
conteazã. Apare, uneori, cea de-
a treia mânã, ca un semn al pre-
zenþei providenþiale.”

Constantin Flondor - Verandã 4

ocheanul întorsocheanul întors
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ºi modernitate, care demonstreazã inteli-
genþa formaþiei sale sculpturale, mãsura
dictatã de temperamentul sãu, care dau
originalitate lucrãrilor sale.

Se remarcã mãiestria tehnicã ºi perfec-
ta stãpânire a materialelor folosite, con-
strucþia ºi jocul volumelor, ca ºi modela-
jul vibrant, care converg spre o interpre-
tarea de mare calitate artisticã. Sculptura
emoþioneazã prin frumuseþe plasticã, prin
capacitate de gândire, de simþire ºi prin
marea ºi totala sinceritate a artistului faþã
de arta sa.

Privind în faþã, cu capul întors uºor
cãtre dreapta, pãrul bogat, fruntea latã,
fãrã cute între sprâncene, gura simetricã,
sunt elemente caracteristice ale acestui
personaj care cautã parcã sã domine, sã
se impunã. Lucrarea se remarcã prin
ascuþita putere de observaþie cu care a
fost redat modelul ºi prin aspectul gran-
dios al viziunii.

Artistul, în lucrarea AªTEPTARE, pro-
pune frumuseþe, reflecþii asupra vieþii ºi
lumii, precum ºi impresii care stimulea-
zã reflecþia. Emilian Popescu nu este un
abstract, ci, dimpotrivã, lucrãrile sale dez-
vãluie natura fundamentalã a realitãþii.

 Aurel Petrescu

tuire obiectivã sau ca imagine simbol, în
care sunt concentrate cu vigoare expresi-
vã sensuri ºi idei multiple. De la reprezen-
tarea caracteristicilor esenþiale pânã la at-
mosfera creaþiei, se deschide cu o anumi-
tã notã de intimitate mãiestria îmbinãrii
desenului cu sensibile armonii volumetri-
ce. De la rafinamentul poetic, în echilibrul
ºi proporþia formelor, la evocãri lirice ale
ritmurilor generatoare de viaþã ale naturii,
arta lui Emilian Popescu este de o emoþio-
nantã frumuseþe ºi autenticitate. Lucrãrile
expuse  sunt analize profunde, fãcute cu
ochi care strãpung adâncurile sufletului,
cãutând trãsãturi de caracter, stãri psiho-
logice pe care le materializeazã în nume-
roasele sale sculpturi.

AªTEPTARE, executatã în bronz, este
un studiu de expresie psihologicã bine
definit, o încântãtoare reprezentare a ino-
cenþei, care emanã de pe chipul fetei, cu
sprâncenele frumos arcuite, nasul sensi-
bil ascuþit, gura uºor senzualã, pãrul lã-
sat pe spate, artistul reuºind pe deplin sã
confere ºi sensuri simbolice figurii fe-
minine. Artistul a reuºit sã surprindã ºi
sã analizeze starea sufleteascã a mode-
lului ce a pozat pentru aceastã împreju-
rare, interpretarea scoþând în evidentã ºi
îndemânarea de tratare a materialului în
care a lucrat.

Privitã din lateral spate, pãrul îi curge
pe spate cu frumoase onduleuri fãrã piep-
tãnãturã. Este o lucrare plinã de delica-
teþe din care se desprinde o expresie im-
penetrabilã de graþie secretã, dar care
reflectã în acelaºi timp luciditatea ºi sen-
sibilitatea creatorului.

Expresia figurii, bine reliefatã, scoa-
te în evidenþã bustul cu trãsãturi suave,
parcã puþin contorsionat, dar cu expre-
sie plinã de încredere ºi optimism, ce
produce un maximum de efect.

Volumul este modelat cu senzualitate
ºi pãstreazã vie starea de meditaþie
printr-o modalitate de interpretare care to-
peºte izbucnirea severã a spiritualitãþii ce-
lei portretizate.

Portretele realizate de artist se caracte-
rizeazã prin exactitatea observaþiei ºi re-
dau, cu intuiþie, profunda individualitate
a modelului. Spontaneitatea descrierii
sculpturale se combinã coerent cu grija
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Prin definiþie, este complicat de
catalogat un artist, nu numai
pentru cã el relevã cu nonºalan-

þã publicului paradoxurile materiei, dar
ºi pentru cã, dupã o îndelungã analizã, face
o sintezã care, de cele mai multe ori, se
confundã cu stilul sãu. Conºtiinþa formei
pure, spontaneitatea ºi naturaleþea i-au
asigurat artistului plastic Emilian Popes-
cu trecerea de la naturalul inform la repre-
zentarea  figurativã a realitãþii palpabile,
pendulând între figurativ ºi abstract ºi cre-
ând propriul univers, ce defineºte artistul
ºi actul de creaþie autentic.

Creaþia sculptorului Emilian Popescu
se desfãºoarã în dimensiunile esenþialu-
lui, mergând de la apologia  creaþiei simple,
spontane, dusã de cele mai multe ori un-
deva, la marginea înþelesurilor, deschizând
pentru publicul iubitor de artã poarta spre
magic, spre metaforã. Ea palpitã în jocul
de umbre ºi lumini al polisãrii, în contraste-
le  suprafeþelor, arta centrându-se, în ca-
zul Domniei Sale, mai mult pe materialitate
ºi pe reprezentarea elanului vital. Acest
artist porneºte de la ideea cã forma
preexistã în materialul inform. Constantin
Brâncuºi afirma: „Materia trebuie sã îºi
continue viaþa ºi dupã ce au intervenit
mâinile sculptorului”.

Opera artistului Emilian Popescu adu-
ce o nouã dimensiune a conceptului de
sculpturã. Materialul folosit, marmura,
lemnul, metalul, gipsul etc., la care s-au
oprit ºi alþi sculptori contemporani, duce
la sculptarea într-o manierã aparent pri-
mitivã. Dar stilizarea ºi simplificarea for-
melor elibereazã opera de trãirile puter-
nice. Artistul, printr-o sintezã metafori-
cã ridicatã la rang de poezie, simbolizeazã
ascensiunea cãtre spiritualitate ºi trans-
cedenþã, reuºind astfel sã expunã ade-
vãrul uman dincolo de cliºeele academi-
ce, dar si de cele, paradoxal, moderniste.

Sculptorul ºtie sã elimine  ceea ce este
de prisos ºi ne oferã conºtiinþa formei, rea-
lizând de multe ori o sculpturã austerã, dar
perfect echilibratã, convins fiind cã nu o
poate sufoca cu detalii ºi o dãruieºte privi-
torului de artã de calitate, împreunã cu fru-
museþea sufletului ºi durerea trãirii senti-
mentului sfâºietor al artistului singuratic ºi
simplu creator al conºtiinþei formei pure.

La sculptura AªTEPTARE, artistul în-
chipuie linii ondulatorii cu care constru-
ieºte volumele în spaþiu, pentru ca aceste
volume sã devinã metafora sugeratã. Pen-
tru cã Emilian Popescu rãmâne în esenþã
un analist cãruia îi place sã observe reali-
tatea prin oglinda propriei subiectivitãþi ºi
din acest motiv lucrãrile sale creeazã o
relaþie biunivoca între obiect ºi spaþiu.
Din mãrturisirile lui, lucrarea AªTEPTARE
poate avea un uºor caracter autobiografic,
având la bazã ideile lui transpuse în schiþe-
le pe care le face, prin care îºi contureazã
opera cu detalii fine, detalii pe care la prima
vedere nu le observi, dar care deschid
privitorului atent, noi orizonturi ale
percepþiei. Sculpturile  artistului Emilian
Popescu îmblânzesc ºi umanizeazã spaþiul
în care sunt expuse printr-o infuzie ºi
emotivitate autenticã, pentru cã ele sunt
centrate întotdeauna în jurul umanului.

Privindu-i în tãcere lucrarea AªTEPTA-
RE, am sentimentul cã sculptorul a înche-
iat un pact cu cimentul patinat, pe de o
parte, dar si cu zecile de schiþe, ºi ele ve-
ritabile opere de arta, pe de altã parte. Mãr-
turisirea  artistului cã, la începutul carie-
rei sale de sculptor, lucra din punct de ve-
dere stilistic si abstract, dar si realist, m-a
dus la gândul cã pentru Domnia Sa sculp-
tura este o vocaþie ºi nu o profesie. Cred ca
a fost atras de magia acestei arte sub toate
formele ei, însã cu precãdere l-a fascinat
modelarea, îmblânzirea ºi însufleþirea
materiei ca obiect de exprimare. Cimentul,
considerat a fi un material care se lasã uºor
transformat cu ajutorul imaginaþiei, te face
sã asculþi sculptura AªTEPTARE, pentru
cã ea îþi vorbeºte în ºoaptã. Probabil cã,
înainte de a începe o lucrare artistul stã
lângã numeroasele schiþe ºi aºteaptã sã afle
ce vor sã-i spunã. AªTEPTARE înseamnã
eternitate, tinereþe, forþã, istorie ºi religie.

Temperament meditativ, înzestrat cu
mare sensibilitate ºi dragoste pentru om
ºi naturã, Emilian Popescu realizeazã ori-
ginale interpretãri picturale în care se ma-
nifestã preferinþa pentru vizualul ca resti-

pentru detaliile narative, resimþite ca ele-
mente constitutive ale unui întreg, astfel
încât elaborarea compoziþionalã este coe-
rentã, iar concepþia artisticã se dezvoltã
în mod unitar.

Demersul artistic, ambiþiile surprin-
derii instantaneului ºi rigorile compozi-
þiei clasice, întâlnite deopotrivã în arta
începutului de secol, apar ºi în lucrãrile
lui Emilian Popescu. Prin simplificarea
formalã ºi finisajul neregulat, a pãstrat
permanent o balanþã între forma clasicã

aºteptareaºteptareaºteptareaºteptareaºteptareaºteptareaºteptareaºteptareaºteptareaºteptareaºteptareaºteptareaºteptareaºteptareaºteptareaºteptareaºteptare
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Consubstanþialitate
De exiºti
pentru aer eºti boarea,
pentru soare - rãcoarea,
pentru piatrã - rãbdarea,
pentru pãsãri - visarea,
pentru apã - miºcarea,
pentru om - întrebarea;
Cât exiºti
de ce simþi?
De ce taci
ºi te-nalþi?

Sã exiºti
de la soare iei floarea
din cer – visarea,
de la apã – miºcarea,
de la pãsãri – nãlþarea,
din rouã - candoarea,
de la piatrã – rãbdarea,
de la om - îndurarea.
Sã exiºti
ºi te simþi,
sã te-nalþi,
ºi sã taci.

Titanica
Azi
din adâncuri
îndepãrtate
Mâine
din adâncuri
neexplorate
la viaþã
gândul
sufletul cheamã:
în zile
cu sori
în noaptea
vanã.
Oriunde,
în cãutare
de lumini:
Lumina
Sufletu-mi cheamã.

Maestre,
În cãutarea ta, cândva,
am primit prin Grãdina
omenirii care se cheamã
Culturã. Am pãºit sfioasã pe
alei: datele timpului pãstreazã
urmele multor discipoli.

Te-am descoperit Cireº - în
explozia-þi floralã.
M-a atras cãtre tine
mirosul de mai
ºi te-am recunoscut
când seva zvâcnea
în cercei.
M-a apropiat de tine
dorul de copilãrie
ºi te-am gãsit
speranþe adunând în buchete.
M-am rezemat de tine
crezând în tinereþe
când… lama cuþitului
în trunchiul tãu croia
linguri.
M-am aºezat lângã linguri
sã-nghit cu ele viaþa
dar… am sorbit
seva-þi din ele ºi am devenit
abanos.

„Umbra timpului” ...
M-am întrebat
Ce a gândit
Când vântul
i-a zvârlit

veºmântul:
m-am întrebat
ce a simþit
când frigul
i-a rãpit

ºi cântul:
m-am întrebat
cum a suit
când piatra
i-a curmat

ºi ductul:
m-am întrebat

ºi-am obosit:
m-am întrebat

ºi-am amuþit

Aºadar,
„Consubstanþialitate” –

Fuziune a spaþiului fizic ºi psihic
într-o integritate conceputã ca
absolutã.

Amurg de april
În teatrul vieþii
cu soare în amurg
ºi copaci în floare
se joacã scena
Apusului de Soare.

Flãcãri petale,
candele aprinse
de magnoliul în floare
lumineazã în zare
o profundã durere ºi un chin.

Actorul joacã rolul
în actul final:
original, dar, rãscolitor,
ºocant, revoltãtor,
firesc, surprinzãtor.

Este, el, actorul grãbit
sã-ºi ducã rolul
la un bun sfârºit
ºi zice „- Doamnã ...”
ºi... tace subit.

Cu gestu-i final
discretul actor,
mim desãvârºit,
lãsat-a o floare
cu tresãrire... sfârºit.

Peste actorul mut
cortina coboarã:
sufletul liber îi zboarã:
mã-nconjoarã în ductu-i subtil:
Este amurgul de april.

La începutul anului 2002, m-am
întâlnit, pentru prima datã, cu
opera graficã a Corneliei Petres-

cu ºi, cu acea ocazie, i-am luat un scurt
interviu pentru numãrul 18 al revistei
Litera, publicaþie a cãrei redacþie era for-
matã exclusiv din liceeni ºi studenþi.  Titlul
interviului, ce este un citat extras din rãs-
punsurile date cu amabilitatea caracteris-
ticã spiritelor creatoare, este reprezenta-
tiv atât pentru expoziþia de atunci (intitu-
latã „Consubstanþialitate”), cât ºi pentru
opera artistei craiovene în genere: „Mã
simt copac în aspiraþii…”. Cultura mea vi-
zualã de la vârsta de 21 de ani nu era atât
de avansatã încât sã savurez fineþurile
specifice graficii pe mãtase, ce presupune
o meticulozitate ºi un rafinament pe care
numai un ochi educat le poate sesiza cu
uºurinþã, dar m-au atras figurile vegetale
antropomorfe care aduceau cu ideea de
strãbuni, o variantã a arhetipului bãtrâ-
nului înþelept dacã ar fi sã folosim jargonul
jungian.

Aceastã simbiozã vizualã îmi aminteº-
te în prezent cumva ºi de copacul-ani-
mal al lui Gellu Naum. Deloc întâmplã-
tor m-a fascinat, la vremea lui, Arbore-
Bãrbos celebrul personaj din universul
fantasy al lui Tolkien. În ceea ce priveº-
te creaþiile din prezenta expoziþie, am re-
marcat cã precizia liniilor, vibraþia ºi ac-
vatismul lor în sens primordial bachelar-
dian, reverberaþia lor în mintea ºi sufle-
tul privitorului dupã ce vizita de la Gale-
ria de Artã s-a încheiat, spun foarte mul-
te despre impactul pe care imaginile tra-
sate pe suportul mãtãsos îl are asupra
receptorului. Pornind de la titlul expozi-
þiei – „Reverberaþii” (16-31 decembrie
2020), îmi dau seama acum (în analogie
cu reverberaþiile de la nivel sonor) de ce
lucrãrile grafice ale Corneliei Petrescu
creeazã în imaginarul privitorilor un fe-
nomen de persistenþã a acestor imagini
artistice din sala de expoziþie, chiar ºi
dupã ce sursa fizicã a încetat sã mai fie
în faþa consumatorului de artã.

M-am bucurat sã vãd, în pliantul ce în-
soþeºte expoziþia, cum Cornelia Petrescu
se bucurã ca artist vizual de aprecierea
unor cunoscãtori în domeniu precum Flo-
rin Rogneanu: „Aceastã fuziune între spa-
þiul fizic, construcþia psihicã ºi spaþiul ar-
tistic dã naºtere unui câmp energetic care
permite o corespondenþã permanentã în-
tre artist ºi copac, între sãmânþã ca purtã-
toare a vieþii, plantã ºi omul crescut în-

reverberaþiile grafice
ale Corneliei Petrescu

 CORNELIA PETRESCU

poeme

tru frumos”. De fapt, în ciuda unui aer pu-
ternic confesiv ºi personalizat, operele sale
vizuale proiecteazã o lume transpersona-
lã în care chipul, sãmânþã, trandafirul, rã-
dãcinile, pleata, ochiul, pasãrea etc. devin
incarnãri vizuale ale unor trãiri, sentimen-
te, convingeri, speranþe care descriu uni-
versul interior fascinant al unei artiste cu
o extraordinarã forþã creatoare ºi un nivel
de profunzime care hrãneºte cele mai pro-
funde aspiraþii spirituale ale noastre.

La împlinirea vârstei de 70, Cornelia
Petrescu ne-a dãruit nouã, craiovenilor,
aceastã expoziþie miraculoasã – în sen-
sul pe care suprarealiºtii îl dau acestui
cuvânt – ºi continuã sã-ºi împlineascã
destinul de artist. Cu alte cuvinte, pe lân-
gã contrastul dintre albul mãtãsos ºi ne-
grul lichid, Cornelia Petrescu continuã sã
aducã noi nuanþe de albastru marin sau
celest, de roºu trandafiriu sau de galben
de magnolie, nuanþe ce îmbogãþesc uni-
versul vizual al unui artist cu adevãrat unic
în galeria artiºtilor români contemporani.
La mulþi ani roditori!

 Petriºor Militaru
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Ideea antologiilor antume,
mai ales de autor, m-a în-
fiorat multã vreme. Pe de o

parte, se rãspândea în jur aerul
înãlþãtor al gloriei paranoice, scri-
itorul devenea antologic, deºi
gloria se sprijinea fluturând oar-
bã pe umerii a douã volumaºe,
subþiri ca niºte pânze de steaguri
odihnite în luptã, dar importante
în „concepþia esteticã” a creato-
rului ºi a postfeþelor, prefeþelor, na,
cã le-am încurcat ordinea, a
reclamelor de pe coperta a IV-a,
poze, tablouri º.cl., pentru dezvol-
tarea literaturii  globale. Pe de altã
parte, îmi plãcea sã fiu umilit la gân-
dul cã Eminescu, iar Eminescu,
spre dezamãgirea celor care sunt
convinºi, tot antologic, cã l-au de-
pãºit, din motive de…escu ºi de
sistem, Eminescu ar fi vrut mãcar
sã prindã o razã din Lumina sa de
lunã, aºa, de-a alandala.  Metoda
a fost însã folositã ºi în cazul
marilor poeþi ºi ea a avut un scop
bine definit: cãutarea operei ºi a
cititorului. Am primit cu condes-
cendenþã ºi curiozitate scãpatã
din frâu, antologiile poeþilor inter-
ziºi, cum au fost cei din generaþia
pierdutã a rãzboiului, reveniþi,
dupã detenþia totalitarã, în lumea
literarã care-i uitase ori care îi igno-
ra politic.

Nemaifiind înfiorat ºi astãzi,
când ieºirea cãrþii la public este
din ce în ce mai dificilã, uneori o
utopie romanticã, mã cufund cu
plãcere în lectura antologiilor, în-
cercând sã mã apropii de figura
sinteticã  a unui spirit creator ca-
pabil sã-ºi impunã vocea poeticã.

Diavol cu coarne de melc
(Ed. Timpul, Iaºi, 2017), de
Spiridon Popescu, este o carte in-
citantã. Metafora din titlu, oximo-
ronicã suav, defineºte firea lui
Spiridon Popescu. Mai întâi, sã
ne explicãm simplu metafora din
titlu, mai ales cã poetul o aplicã
spart, ca în modernismul sores-
cian sau, ca sã fim, vorba lui Doi-
naº, în ton cu moda poeticã, în
ton postmodernist: diavolul,
semn al rãului, al miºcãrii, al di-
namicii, al revoltei ºi coarnele de
melc, duioºie, reînviere. Cu alte
cuvinte, un diavol blând care, prin
poezie, renaºte lumea.

Dar de ce firea? Spiridon Po-
pescu se regãseºte în aceastã
metaforã cu toatã fiinþa sa. L-am
cunoscut în anii adolescenþei,
eram prin clasa a IX-a sau a X-a,
venisem, într-o zi geroasã de de-
cembrie, cu niºte poezii scrise de
mânã, eu ºi pagini dactilografiate,
când mi-am vãzut primele hârtii
dactilografiate, o micã nuvelã de
dragoste, am crezut cã am debu-
tat, în fine, sãrac ºi boem, copil de
þarã þinut la ºcoli de un tatã mun-
citor ºi de o mamã þãrancã, aºtep-
tam sã intru în biroul redactorului
de la revista Ramuri. Revista se
afla, pe atunci, într-o casã mare,
ca un palat, peste drum de Tribu-
nalul Judeþean. Mã aºezasem,
încãlzindu-mã naiv la o þigarã
Carpaþi, cu gândul la sobele
dinãuntrul Ramurilor, unde „lo-
cuisem” câteva minute timide, mai
degrabã mã azvârlisem pustiu pe
o bancã îngheþatã din curtea Tri-
bunalului, când veni spre mine un
bãiat subþire, îmbrãcat sumar, de
parcã rãmãsese întârziat în frun-
zele toamnei, cu plete încârlionþa-
te la spate, ºi el tremurând ca ºi
mine în dimineaþa aceea de iarnã
cu zãpadã tare dar tremurând agi-
tat, înjurând, lãudând, iar înjurând,
probabil persoane. Eu îl priveam

 AURELIAN  ZISU

un poet sartrian  – Spiridon Popescu

timid, cãci înjura ºi nume, dar bu-
curos cã vãd un poet viu. Îmi ceru
o þigarã. Se-aºezã lângã mine, fu-
marãm amândoi într-o liniºte puþi-
nã, cãci, dintr-odatã, începu sã re-
cite. Mã uimi: îºi recita poeziile
proprii, eu nu ºtiam niciun vers al
meu pe dinafarã, el îºi ºtia poezii-
le. L-am ascultat, parcã era un tru-
badur pe care Evul Mediu mi-l tri-
misese, era cu câþiva ani mai mare
decât mine, sã mã înveþe cã poe-
zia e peste redacþii ºi uºi, cã numai
poezia adevãratã te face diavol cu
coarne de melc ºi-n frigul iernii.
I-am citit ºi  eu, cu mâinile înghe-
þate, câteva versuri ºi ne-am
rãmas prieteni de decembrie.

Poezia lui Spiridon Popescu e
incomodã, scrisã de un spirit sfâ-
ºiat de neliniºtea celui care nu poate
sã aleagã între Dumnezeu ºi Diavol.
De aceea, poemele lui sunt scurte,
ca niºte respiraþii strânse în
ºtreangul acestei dileme. Pânã la
urmã, cu cât neliniºtea devine mai
concretã, cu atât sufocã desfã-
ºurarea poemului pe spaþii largi.

Spiridon Popescu este un
poet grãbit, de parcã timpul pen-
tru el se mãsoarã doar în secun-
de care-i „zgârie faþa”, nicidecum
în nopþi romantice, risipite în me-
ditaþii prelungi. Unele poezii sunt
intitulate chiar fragmente (de au-
tobiografie, de scrisori pierdute).
Aceastã poezie a fragmentariu-
lui îmi aminteºte de novicenti ita-
lieni, ºi ei grãbiþi sã prindã clipa
de viaþã, nu ora.

Ironia, parodia, pastiºa –  for-
mele de afiº ale postmodernismu-
lui – reinventate de Marin Sores-
cu pe marginea unui avangardism
târziu ori coborâte pe pãmânt, cu
umor în dungã, dintr-un supra-
realism eºuat, ne fac cu ochiul ºi
în poezia lui Spiridon Popescu,
demitizând: „...ºi aflã, bunul nos-
tru prieten,/ cã altfel era pe vre-
mea lui Manole./ Astãzi dacã
þi-ai îngropa iubita în zid/ ai lua

ca popa, douãzeci de ani de puº-
cãrie/ pentru crimã cu premedi-
tare.// Sã ne mai mire faptul/ cã
mãnãstirile noastre sunt fãrã
turle?” (Fragment dintr-o scri-
soare pierdutã)

Existã, în conºtiinþa lui creatoa-
re, o permanentã ricanare a divi-
nitãþii. Locuind în condiþii provi-
denþiale, într-un apartament „ul-
tramodern ºi ultracentral”, la eta-
jul 10, presupunem cã ultimul,
unde nu te bate nimeni în cap,
poetul simte însã dilema fãrã ieºi-
re a metafizicii, precum Sartre în
Diavolul ºi bunul Dumnezeu. În
timp ce Dumnezeu îi face „zile
negre”, uitând „mereu robinetul
deschis” ºi inundându-i „triste-
þea/ Care se umflã precum parche-
tul” (o splendidã imagine, parcã a
unui Arghezi mai concret!), Dia-
volul, aflat cu un etaj mai jos, îi
bate în calorifer fãrã motiv, „din
fieºce” (un Diavol deprins cu vor-
ba olteneascã, se pare) agasân-
du-l, împiedicâdu-i astfel poetu-
lui intrarea în „istoria literarã”. E o
reflecþie neagrã asupra cotidianu-
lui incomod în acest Fragment de
autobiografie (1): „Stau la etajul
zece, într-un bloc ultramodern ºi
ultracentral./ Dar nu, nu mã in-
vidiaþi fraþilor/ Am nimerit între
doi locatari/ Care-mi fac numai
zile negre –/ Cel de sus
(Dumnezeu) uitã mereu robinetul
deschis/ ªi-mi inundã tristeþea/
Care se umflã precum parchetul,/
Cel de jos (Diavolul) este ºi mai
ciudat:/ Îmi bate în calorifer din
fieºce/ De nu mai îndrãznesc sã
intru nici  în „Istoria literarã”/
De teamã sã nu scârþîie uºa cum-
va/ ªi sã-l deranjeze pe Nichi(-
percea).”

De fapt, Dumnezeu a cãzut în
poet dintr-o întâmplare banalã, de
cetãþean cu capul în nori: „Se fã-
cea/ cã eram o gurã de canal/
fãrã capac/ ºi Dumnezeu/ care
se plimba pe trotuar/ cu capu-n
nori/ a cãzut în mine.” (Vis)

Limbajul frust, stradal, chiar
argotic („primii o ºpagã”) apãrã
condiþia poeþilor, „Singurele in-
secte din lume/ Care se pricep
sã facã polenizarea îngerilor.”
(Apelul bãtrânului naturalist).

Poezie de respiraþie rapidã, ca

a unui maratonist care îºi taie dru-
mul în felii de poteci, sã-i parã mai
scurt, foloseºte ºi specii adecva-
te. Aºa se ajunge la Distihuri, o
formã fixã refuzatã de generaþiile
mai noi, din grandilocvenþã mino-
rã, adicã din necunoºtinþã de ca-
uzã, dar eternizatã de  Eminescu,
de Coºbuc, de Arghezi. Este o
bucurie s-o regãsim ºi în poezia
lui Spiridon Popescu, un noncom-
formist care a ºtiut sã evite capca-
na insolenþei inexpresive din aºa-
zisã poezie românã de azi. Iatã
Distihurile lui, parcã niºte respi-
raþii (reiau cuvântul) pe notele în-
tunecate ale Nocturnelor lui Cho-
pin, relevându-ne un Spiridon
Popescu socratic, gata sã-ºi bea
cucuta, dar amãgit creºtin, uitat
de Dumnezeu sau de Iisus, nepu-
tincios prin sanctificare. Poezia
poate fi cititã ºi ca o artã poeticã a
unui spirit rãtãcit într-o viaþã mes-
chinã: „Sunt mai sãrac cu mult ca
Dumnezeu  -/ N-am nici mãcar un
ºarpe-n raiul meu// S-a boierit
Iisus: i se aduce/ De-o vreme-n-
coace cina lângã cruce.// E ora
zero fãr-un sfert de veac/ Ah, cum
îmi intrã zilele în sac!...// Priete-
ne, nu mai ciupi lãuta -/ Vreau sã
îmi beau în liniºte cucuta.// Sunt
foarte trist, mi s-a furat tristeþea/
ªi hoþul n-a fost prins nici pânã
azi.// În fine, douã lucruri vii deo-
datã –/ De-o parte tu, de alta Ma-
rea Moartã.”

Vrând sã scrie catrene în „vers
negru”, poetul, înzestrat, fireºte,
cu spirit lumesc nestatornic ºi
acid, se lasã atins de plãcerea de
blitz a epigramei. Satira de aºchie
a genului, bineînþeles cu prizã la
public, este tot pe tema nemulþu-
mirii cã Dumnezeu l-a aruncat
într-o lume nefastã: „Doamne, cât
de scumpe-s toate/ Pentru pun-
ga mea sãracã!.../ Sã-mi pot
achita tristeþea/ M-am împrumu-
tat în bancã.” (Odã bucuriei,
poem în vers negru)

Poet al realului imediat, Spiri-
don Popescu suferã, amin-
tindu-ne de baladismul villonesc
al lui Mircea Dinescu, din cauza
semaforului uitat pe roºu, a gân-
dului la un „necrolog frumos”, a
gropilor pe care Dumnezeu (tot
el, sãracul) refuzã sã le niveleze
cu razele soarelui, a dezamãgirii
cã e om de zãpadã ºi nu robot,
fiindcã în acest fel oamenii nu l-ar
mai topi „în clipa lor de înnop-
tare”, a fricii de reacþia criminalã
a lucrurilor, care prind viaþã,
precum „mobilele” lui Eugen
Ionescu, ºi-l ameninþã (vezi ata-
cul fierului de cãlcat „la jugularã”
– În casa mea). Ca sã respire,
poetul trimite scrisori: lui
Dumnezeu, douã, lui Baudelaire,
lui Bacovia, ascunde „Ochii lui
Homer” (bietul Petru Romoºan a
vãzut ºi ascultat prin ei) „sub
zãpadã/ Sã nu mã mai vadã/
Fiindcã lumina lor mã deochea/
ªi mã fãcea sã am dureri de stea.”

Fãrã sã se împiedice în hãþiºuri
epice, fãrã, cu alte cuvinte, sã-ºi
organizeze strict, clasic, poemele,
Spiridon Popescu îºi lasã versuri-
le libere, chiar îngãduite de ace-
laºi titlu scurt, semnificând, prin
cãderea lor intempestivã (sau nu)
altfel decât dacã ar fi fost aºezate
la rând ca într-un abecedar de pe
vremuri. Sã nu credeþi cã sunt
poeme mari, adicã întinse, nu ºtiu
de ce poezia de azi ignorã, cu câ-
teva excepþii (Ion Mureºan, Nichi-
ta Danilov, Mircea Cãrtãrescu),
principiul poetic al lui Edgar Allan
Poe, cum cã poemul adevãrat tre-

buie sã aibã peste 100 de versuri.
În fine, cine mai þine seama de Poe,
atâta timp cât ºi cuvântul corb e
prea lung, adicã vechi?

A nu se înþelege cã suntem
împotriva poeziei de tip flash-
back, care te cucereºte repede,
ca un ochi de iubitã în adoles-
cenþã. Dimpotrivã, sã notãm cã
astfel de procedee stilistice, ad-
mirate ºi de unii critici literari, în
pas cu dezvoltarea literaturii ro-
mâne, seamãnã cu luminile clipi-
te ale unor licurici goniþi prin pã-
dure, agasându-te plãcut precum
poezia lui Juan Ramon Jimenez,
Ungaretti ºi, fãrã ironie, la noi,
acum, Ionel Ciupureanu. Risipite
în volum, poemele acestea par
niºte obsesii: Fragment de au-
tobiografie – 2, Poem – 2, Psalm
– 10, Autoportret – 3 º.a.m.d.

Spirit (aparent) creºtin, întru-
cât diavolul e diavol, duºmanul
lui Dumnezeu ºi fãrã el lumea ar fi
mai sãracã în frumoasele noastre
pãcate iar Dumnezeu nu ºi-ar
putea demonstra bunãtatea, Spi-
ridon Popescu îmblânzeºte rãul
absolut: diavolul lui, poate el în-
suºi, are coarne de melc. Diavo-
lul lui nu iese, prin descântec, din
cochilia tristeþii. Poetul încearcã
o salvare prin rugãciune. Rugã-
ciunea (1) e cât se poate de fa-
miliarã, poetul i se adreseazã în-
gerului cu „domnule” ºi, dacã
„domnul înger” nu coboarã sã-l
scoatã din sãrãcie (ªi mã pãzeºte/
De cele rele/ Ca ºi pe-aceia/ Cu
blãnuri grele), e semn cã, dupã
cum vorbesc „unii/ Naiba sã-i
ia...”, pânã ºi el, îngerul, are
„capul pãtrat ºi tare”.

Nezãgãzuit, cu toate cã unii
l-au crezut bacovian, în turnuri de
fildeº, Spiridon Popescu e, de-a
dreptul, un sartrian. Iatã-l þinând
un Discurs în Piaþa Universitã-
þii, avântat pe baricade, amintin-
du-ne  ºi de un Maiakovski vul-
canic, aºa cum îi stã bine unui
diavol angajat în act, stradal, gata
sã schimbe Universul, sã-l dea pe
Dumnezeu „la crocodili”.

Peste complexe, Spiridon Po-
pescu îºi agaþã în muzeul sãu
antologic, modele sacre: Emines-
cu, Arghezi, Nichita, care devin
titluri de poezii, deci semnale pe
care W. Kayser le considera fun-
damentale în analiza operei lite-
rare. Dar nu se defineºte în nu-
mele niciunuia, cãci, mai încolo,
nelãsând îndoiala sã se scurgã
pe colþurile gurii unui cititor în-
rãit, zice simplu, ca Iehova: Sunt
un Francois Villon. ªi dupã
aceastã mãrturisire fãrã cusur,
urmeazã o suitã de balade, ca niº-
te ocheade haiduceºti în goana
cailor sau aritmurilor de sârbe ol-
teneºti, savuroase ca lumina de
dimineaþã a Gorjului, din palmele
lui Brâncuºi. Poetul stã la tainã
cu Dumnezeu, doar ca un diavol
cuminte cu coarne de melc la
Masa tãcerii, un poet trist, în-
zestrat cu o întâlnire caldã într-
un frig de decembrie, odatã, de-
mult. Iatã o poezie mare, deºi e
tot scurtã: „Ce ai, Doamne, nu
þi-e bine,/ Ce-þi freci îngerii de
mine?/ Cã-mi lãsarã pe veºmânt/
Numai scame de duh sfânt,/ De
mã râde lumea-n sat/ Cã-s de-un
veac neperiat.// Dacã nu ai altã
treabã/ Vinde mere la tarabã,/
Nu le þine-oprite-n pom/ Sã-þi
baþi joc de bietul om!”

Sfâºiat între Diavol ºi bunul
Dumnezeu, Spiridon Popescu
este un poet sartrian, de metafi-
zicã terestrã.
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BÃRBATUL: Acum suntem
liberi.

FEMEIA: Aparent.
BÃRBATUL: Sã nu ne mai

gândim la asta.
FEMEIA: Nici mãcar la mine

nu te-ai gândit?
BÃRBATUL: Nu ca înainte.
FEMEIA: Cum ca înainte?
BÃRBATUL: Obsesiv.
FEMEIA: Obsesia supravieþu-

ieºte la orice. Chiar ºi iubirii.
BÃRBATUL: (schimbând din

nou subiectul) ªi cum te simþi cu
„libertatea” ta?

FEMEIA: Singurã.
BÃRBATUL: Dar atunci, ce te

mângâie?
FEMEIA: Certitudinea libertã-

þii mele interioare. Acest bun pre-
þios, nealterabil, care depinde în
totalitate de mine, sã-l pierd sau
sã-l pãstrez.

Convingerea cã pasiunile îm-
pinse la paroxism se vor domoli
în cele din urmã.

 Cã tot ce are un început va
avea un sfârºit. ªi cã nenorociri-
le trec ºi trebuie sã încercãm sã
nu plecãm înaintea lor. Iatã!

Aºadar, mai întâi de toate, sã
trãim. Zi dupã zi. Sã rezistãm. Sã
aºteptãm. Sã sperãm.

BÃRBATUL: (cinic) ªtii? Nu
pot sã cred, cã în toþi aceºti ani,
tu nu ai fost cu niciun bãrbat.

FEMEIA: Nu vãd de ce ar tre-
bui sã te mint.

BÃRBATUL: ªi totuºi, îmi
amintesc cã erai priceputã sã
spui minciuni. Erai în stare sã in-
ventezi poveºti pentru a...

FEMEIA: Ca sã te vãd. Doar
ca sã te vãd.

BÃRBATUL: Mã întrebam
mereu cum reuºeai sã le spui atât
de bine. Eu, care ºtiam adevãrul,
mã îndoiam, uneori, ascultându-te.

FEMEIA: Disperarea iubirii. Te
determinã sã faci lucruri pe care
nu le-ai crede posibile.

BÃRBATUL: Cu toate aces-
tea, rãmânem marcaþi pentru tot-
deauna. Erai o mincinoasã per-
fectã.

FEMEIA: Ale mele au fost me-
reu minciuni. Apãrea mereu una
nouã care sã ajute celelalte min-
ciuni sã supravieþuiascã.

Tu ºtiai scopul.
BÃRBATUL: Da, dar o singu-

rã minciunã este suficientã pen-
tru ca îndoiala sã tulbure întrea-
ga viaþã.

FEMEIA: Existã minciuni atât
de înduioºãtoare, încât meritã sã
fie crezute.

BÃRBATUL: De ce nu þi-ai re-
clãdit ºi tu o nouã viaþã?

FEMEIA: Þi-am spus. Nu
aveam nevoie.

BÃRBATUL: Toþi avem nevo-
ie de puþinã afecþiune.

FEMEIA: Atunci toþi, cu ex-
cepþia mea.

BÃRBATUL: Iatã o altã min-
ciunã...

FEMEIA: Adevãrul e cã eu nu
mai am sentimente; ºi chiar dacã
le-aº avea pentru o singurã zi, nu
vor trece peste inteligenþa mea.

În schimb, trecerea anilor m-a
învãþat sã am rãbdare.

BÃRBATUL: Ei bine, sã au-
zim... ce ai aºteptat pânã acum?

FEMEIA: E nostim cã tocmai
tu mã întrebi.

BÃRBATUL: Poate vreau sã
te aud spunând asta.

FEMEIA: De ce? S-ar schim-
ba ceva?

BÃRBATUL: Nu-þi face iluzii.
FEMEIA: În spatele aºteptã-

rilor mele era totul: permisiunea

de a evoca un chip frumos – al
tãu... sau de a conversa cu o um-
brã – a ta... Nu era nevoie sã ies
din casã. Rãmâneam aºezatã la
masã ºi ascultam. Nu. Nici mãcar
nu ascultam, doar aºteptam. Nu.
Nici mãcar nu aºteptam; rãmâ-
neam într-o tãcere perfectã.

BÃRBATUL: De ce m-ai cãu-
tat? De ce ai dorit sã mã revezi?

FEMEIA: (ridicând puþin to-
nul ) ªtii sã recunoºti dacã cine-
va te iubeºte? Adicã, sã te iubeas-
cã cu adevãrat. ªtii? (calmã)
Te-ai gândit vreodatã la asta? Eu
da. ªi am gãsit ºi un rãspuns. ªi
are legãturã cu aºteptarea. Pentru
cã cine este capabil sã te aºtep-
te, te iubeºte.

BÃRBATUL: Mã învinovã-
þeºti, cumva, cã mi-am refãcut
viaþa?

FEMEIA: Pentru multã vreme,
am pãstrat un loc special în inima
mea. Am þinut acest spaþiu spe-
cial doar pentru tine, ca un indi-
ciu „rezervat” într-un restaurant,
pe o masã dintr-un colþ liniºtit;
sau când mergeam la cinemato-
graf – ai spus mai devreme, mi-a
plãcut mereu ºi a fost singura re-
creere pe care mi-am permis-o –
ºi cumpãram douã bilete pentru
a pãstra liber scaunul de lângã al
meu, imaginându-mi cã tu, mai
devreme sau mai târziu, vei intra
în salã.

Toate acestea, în ciuda faptu-
lui cã eram sigurã cã nu te voi
mai vedea niciodatã.

BÃRBATUL: Minciuni.
FEMEIA: În þara minciunilor,

adevãrul este o maladie. ªi la urma
urmei, realitatea este destul de
urâtã. De ce ar trebui sã spun
adevãrul?

BÃRBATUL: Acum ajunge!
FEMEIA: Se poate spune cã

mint, dacã îþi spun aceeaºi minciu-
nã pe care mi-o spun mie însãmi?

BÃRBATUL: (sacadând) Ce
- vrei - de - la - mine?

FEMEIA: Sã dansãm. Ne plã-
cea atât de mult sã dansãm...

Se apropie de el. Nu îl atinge.
Pare cã îºi sprijinã faþa pe a sa.

Ea începe sã fredoneze ceva
în surdinã. (Cheek to cheek)

Cei doi încep sã se legene.
Fãrã a se atinge.
Bãrbatul, dupã un timp, are un

sentiment de furie amestecat cu
pasiune. Încearcã sã o sãrute cu
brutalitate, ridicându-i hainele,
dar femeia se revoltã. El, cãindu-
se, merge sã se aºeze.

BÃRBATUL: Iartã-mã. Nu
ºtiu ce m-a apucat...

ªtiu cã nu m-am vindecat. Cã
sunt bolnav.

Bolnav de tine.
Sunt un laº.
Prin rãul pe care mi l-ai fãcut,

pãrãsindu-mã, am devenit con-
ºtient de binele meu.

Eu te urãsc.
 Nu mã mai cãuta. Adio.
Dã sã plece.
FEMEIA: (cu voce tare) Pã-

rinþii noºtri au murit.
Încremeneºte pe neaºteptate.

BÃRBATUL: (Pietrificat )
FEMEIA: Ai înþeles bine.
(Într-un crescendo învolbu-

rat) Decedaþi, ºterºi, sfârºiþi, de-
funcþi, devastaþi, descurajaþi,

slabi, dispãruþi, sfârºiþi, terminaþi,
epuizaþi, mlãºtinoºi, adormiþi, ui-
taþi, abandonaþi, morþi, fermi, imo-
bili, înfrânþi, iritaþi, goi, ruinaþi,
vlãguiþi, stãtuþi, plãpânzi, înde-
pãrtaþi, rãtãciþi, veºtejiþi, slãbiþi,
sfrijiþi, îmbãtrâniþi, damnaþi, do-
borâþi, pustiiþi, infrecventabili,
mâloºi, putrezi.

(Respirând) Morþi. Acum îþi
este clar? În sfârºit, suntem liberi!

BÃRBATUL: (aproape bâl-
bâindu-se) Când?

Când s-a întâmplat?
FEMEIA: Nu demult, din nefe-

ricire. Ar fi trebuit sã se întâmple
mai demult ºi s-ar fi evitat o
mulþime de lucruri rele. Au fãcut
tot posibilul sã nu ne mai gãsim
unul pe altul. În ziua aceea, ime-
diat ce ai ieºit din casã pentru a
merge la ºcoalã, m-au aruncat într-
un tren ce se îndrepta spre Nord.

BÃRBATUL: Deci, tu nu m-ai
pãrãsit...

FEMEIA: Ne promiteam cã
orice s-ar fi întâmplat nu ne-am fi
despãrþit niciodatã. ªi eu respect
înþelegerile.

BÃRBATUL: Dar de ce nu
m-ai cãutat niciodatã în toþi aceºti
ani? Aº fi putut ajunge la tine.

FEMEIA: Cât ei erau încã în
viaþã, pentru noi nu ar fi fost li-
niºte.

Ne-ar fi hãrþuit peste tot. Vo-
iau sã suferim, ºtiau cã despãr-
þindu-ne ne-ar fi provocat o ranã
nevindecabilã.

Rãzbunarea m-a þinut în viaþã.
Furia era domolitã doar de amin-
tirea ta plãcutã ºi, când m-am sim-
þit puternicã ºi pregãtitã, am de-
cis sã mã întorc... înarmatã cu
temeritate...

BÃRBATUL: De multe ori am
fost la un pas de moarte. ªi, ca
un blestem, mi-am revenit de fie-
care datã.

FEMEIA: În închisoare. Erai la
închisoare. Cât timp ai fost în-
chis?

BÃRBATUL: Zece ani. Zece
ani foarte lungi.

FEMEIA: Când ai spus mai
devreme cã þi-ai întâlnit soþia
într-un loc... ai vrut sã spui acolo...

BÃRBATUL: Da. Era sora
unuia cu care împãrþeam celula.

FEMEIA: Îmi pare rãu.
BÃRBATUL: Este prea târziu

sã-þi parã rãu.
Nu ar fi trebuit sã te întorci aici.

Nici sã mã cauþi.
FEMEIA: Þi-am trimis scrisoa-

rea înainte sã aflu cã te cãsãtori-
seºi, altfel, jur, cã nu mã vei mai fi
revãzut vreodatã.

Nici nu mã vei mai vedea.
BÃRBATUL: Acum ºtii de-

spre mine. Dar tu? Unde ai fost
în tot acest timp? Ai spus cã te-
au trimis cu un tren care mergea
spre Nord.

FEMEIA: Acum pleacã. Ceea
ce trebuia sã-þi spun, þi-am spus.

BÃRBATUL: Simt cã mai e
ceva.

Scrisoarea. Unde este scrisoa-
rea...

Femeia se avântã asupra scri-
sorii, încã pe masã, strângând-o
în mâini.

BÃRBATUL: Am crezut cã
scrisoarea a fost un pretext ca sã
mã aduci la tine.

FEMEIA: Da, aºa e.
BÃRBATUL: Nu, nu e adevã-

rat. Mai e ceva...
Ce scrie acolo?
FEMEIA: Nimic, era un pre-

text. Ai spus-o tu.
BÃRBATUL: Minþi.
Pauzã
BÃRBATUL: (Oprind-o)

Vreau scrisoarea.
FEMEIA: Pleacã!
BÃRBATUL: Tu nu mi-ai spus

tot.
FEMEIA: Ba da.
BÃRBATUL: Ce mai ascunzi?
FEMEIA: Cunoºti mizeria.
BÃRBATUL: Atunci dã-mi-o

ºi hai sã încheiem!
FEMEIA: Nu.
BÃRBATUL: Dã-mi-o, þi-am zis!

Cei doi încep sã se lupte, pânã
când el reuºeºte sã i-o smulgã din
mâini, aruncând-o pe jos. O des-
chide.

FEMEIA: Nu o face.

În mâinile lui, o fotografie.

BÃRBATUL: O fotografie.
Un copil.
Cine e?
Cine e acest copil?
FEMEIA: (Nu rãspunde)
BÃRBATUL: (apucând-o de

braþ, rostind cu voce tremurân-
dã ca ºi cum ar fi înþeles) Cine –
e – acest - copil?

FEMEIA: Al nostru.
BÃRBATUL: (ducându-ºi

mâinile la gurã)
FEMEIA: Acum ai înþeles de

ce ne-au separat.
BÃRBATUL: Noi...
FEMEIA: Taci! Nu rostii acel

cuvânt. Iubirea este altceva.
 (Revenind la locul sãu. ªter-

gându-ºi lacrimile. Distantã)
M-au trimis în Nordul Italiei,
într-un centru pentru mame
minore. Au promis cã dupã ce voi
naºte vor veni sã mã ia ºi mã vor
lãsã sa pãstrez copilul.

BÃRBATUL: Continuã...
FEMEIA: Acasã...ce straniu...

nu am gãsit nici mãcar un pãtuþ
sau un pachet de scutece. Îl þi-
neam lipit de mine. Nu ar fi tre-
buit sã adorm. De îndatã ce am
adormit, mi l-au luat...

BÃRBATUL: Unde este?...
Poate mai putem...

FEMEIA: (nemiloasã) Mort.
E mort.

Uneori mi se pare cã nici nu
l-am nãscut vreodatã. Cã totul a
fost fructul imaginaþiei mele.

Un animal... cu cât e mai fero-
ce, cu atât mai mult înseamnã cã
ceilalþi trebuie sã se îndrepte spre
familie, teamã ºi respect, pentru
cã, altfel, pot deveni hranã pen-
tru monºtrii lor crescuþi în capti-
vitate.

BÃRBATUL: (astupându-ºi
urechile) Nu mai vreau sã aud
nimic... nimic ...

FEMEIA: (ironicã) Existã o
mulþime de opþiuni, ºtii?... Existã
diverse modele. Sunt cei ce þin
cuºti cu tigri ºi lei... cei care þin
crocodili... ºerpi veninoºi... câini
de luptã... (serioasã, cu privirea
pierdutã) Când m-am întors
acasã cu copilul, în sufragerie am
gãsit un acvariu uriaº, plin de
lumini colorate în interior, care
rãsfrângeau unde pe pereþii
casei. (buimãcitã) „Marinar… ce
frumos”, m-am gândit ºi m-am
entuziasmat. (tristã) Am fost
fermecatã sã-l privesc, chiar dacã
înãuntru erau niºte peºti ciudaþi...
urâþi... nemaivãzuþi pânã atunci...
erau înfricoºãtori.

BÃRBATUL: (îngenunchind
în faþa sa) Ce s-a întâmplat cu
copilul?

FEMEIA: Când am ajuns era
deja prea târziu. Acvariul era plin
de sânge ºi pijamãluþa... sfâºiatã.

Bãrbatul se ridicã, lasã ºi-i
cadã pe jos fotografia ºi, îngro-
zit, se aºazã din nou.

ªi femeia se ridicã, ia fotogra-
fia de jos ºi apoi îndepãrteazã
pânza de pe silueta aflatã pe mij-
locul mesei. Este un acvariu, plin
cu apã. Din fotografie el face o
barcã ºi o lasã sã pluteascã, în
timp ce un joc de lumini ºi unde
se reflectã pretutindeni.

Traducere  Carmen
Theodora Fãgeþeanu
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„VLADIMIR S-A NÃSCUT în
noaptea geroasã ºi viforoasã
spre 20 decembrie la orele 2 ºi 40
de minute. Era într-o vineri. Dimi-
neaþa am trimis pãrinþilor la Do-
rohoi telegrama: «Sosit Vladimir
elegant voinic inteligent stop
mama de asemeni bine.»

Peste ani el va afla cã noi, pã-
rinþii, i-am dat numele ce l-a pur-
tat marele Lenin, pentru cã nã-
dãjduiam în adevãrul unei alte
lumi care se va înfãptui ºi la noi,
cînd el va ajunge la vîrsta înþele-
gerii evenimentelor ºi cã va lupta
pentru – ºi trãi în – acea lume a
dreptãþii.

Admirabilul David Bercovici,
tipograful unului, a tipãrit (ca-
dou) cãrþi de vizitã cu urmãtorul
conþinut:

Bucureºti (3),
20 decembrie 1935

Str. Dogarilor, 36

Pentru bucuria pãrinþilor m-am
nãscut azi la ora 2.40

VLADIMIR SAªA PANÃ”

Aºa îºi face intrarea în
viaþã micul Vladimir
în celebra carte de me-

morii Nãscut în ’02 a lui Saºa
Panã (Minerva, Bucureºti,1973, p.
513). Fragmentul citat mai sus trã-
deazã, pe lângã entuziasmul pa-
tern al autorului Prozopoemelor,
istoria numelui pe care îl poartã
fiul lui Saºa Panã ºi, implicit, ide-
alismul politic al tatãlui, de care
se va „mântui” când va renunþa
sã conducã publicaþia Orizont ºi
se va întoarce la meseria sa de
bazã, cea de medic militar. Dar, în
acelaºi timp, þinem sã subliniem
cã orice eveniment biografic era
însoþit, la membrii grupãrii de la
revista unu (publicate pe spezele
lui Saºa Panã), de un gest creat în
spirit avangardist: în acest caz,
cel fãcut de tipograful revistei
„admirabilul David Bercovici”.

În mod firesc, Saºa Panã rela-
teazã în continuare aventurile
micului Vladimir pas cu pas, chiar
de la începuturi („ÎNCEPE UN

Vladimir Panã: nãscut în ’35
NOU AN, 1936. Sã mai menþio-
nez cã a fost un an de somn tur-
mentat, de scîncete ºi tot felul de
supãrãri, mici suferinþe, mari plîn-
sete... Lui Vladimir nu-i place în-
tunericul. Cum întoarcem comu-
tatorul, îl deschide pe al sãu, vo-
cal.”, p. 513), fiind însoþite nu
doar de un aer de fireascã mân-
drie paternã din partea memoria-
listului, dar ºi de un umor viu, ce
dã culoare acestor „file de jurnal”.
Este cazul întâmplãrii în care tâ-
nãra mamã Mary Ange (p. 519) îi
dã din greºealã o linguriþã de al-
cool, în loc de apã mineralã când
micul Vladimir avea numai trei luni
sau modul în care Saºa Panã îl
punea pe Vladimir (la o anumitã
orã) sã se joace afarã – acesta
fiind un semnal ce marca faptul
cã este posibilã întâlnirea priete-
nilor cu convingeri de stânga în
strada Dogarilor 36, în vremuri în
care partizanii acestei ideologii se
aflau în ilegalitate. Aºadar, prima
mea întâlnire cu „personajul” Vla-
dimir Panã a fost prin intermediul
acestei cãrþi atât de valoroase
pentru înþelegerea avangardei
noastre istorice.

În realitate, l-am cunoscut, pri-
ma datã, pe Vladimir Panã pe 27
iunie 2013, la Piatra-Neamþ unde
era însoþit de soþia sa, doamna
Adriana, ºi de Cosmin, fiul sãu.
Fuseserãm invitaþi la poalele
Ceahlãului de prietenul nostru
comun, poetul Emil Nicolae, cu
ocazia sãrbãtoririi a 110 de la naº-
terea lui Victor Brauner. Acest
moment este semnificativ, în pri-
mul rând, pentru cã întâlnirea a
avut loc la Piatra-Neamþ. Mai pre-
cis, dupã cum am aflat ulterior,
însãºi bunica lui Vladimir Panã era
pietreancã (numele de familie fi-
ind Weininger). Ea avea o casã
pe Bulevardul Republicii, colþ cu
Durãului, loc pe care se aflã acum
florãria din faþa Casei Memoriale
„Calistrat Hogaº”. Soþul ei, buni-
cul lui Vladimir Panã, era botoºã-
nean. Maria Angela, viitoarea
soþie a lui Saºa Panã, se nãscuse
ºi ea la Botoºani. „Tata nu prea
era interesat de însurãtoare.

Avusese o dezamãgire în dragos-
te. Pãrinþii nu l-au lãsat sã se în-
soare cu fata pe care o iubea. Din
cauza aceasta a încercat sã se
sinucidã. Era ofiþer la ªcoala de
Medicinã Militarã, avea armã,
ºi-a tras ºase gloanþe, dintre care
unul i-a rãmas în tâmplã. Rãuvoi-
torii spuneau cã suprarealismul
lui s-a tras din aceste împuºcã-
turi. A cunoscut-o pe mama,
Mary-Ange, veriºoarã cu picto-
rul Victor Brauner, s-au plãcut ºi
s-au luat. Sora tatãlui meu, Mag-
dalena Binder, a fost într-o relaþie
epistolarã cu Geo Bogza. La nunta
pãrinþilor mei a venit ºi Magdale-
na. Aici l-a cunoscut pe fratele
miresei, Puiu Silianu, arhitectul
care a proiectat Hotelul Ceahlãu.
Cu el se va cãsãtori ulterior, for-
mând o adevãratã figurã de ca-

dril, frate ºi sorã cu sorã ºi fra-
te.”, continuã povestea Vladimir
Panã într-un interviu acordat Vio-
letei Moºu în 2018. Aºadar, rãdã-
cinile mitice ale familiei Panã, ca
ºi cele ale familiei Brauner sunt la
Paitra-Neamþ. Desigur, nunta lui
Saºa Panã a avut ºi ea parte de
un cadou avangardist pe mãsu-
ra: numãrul matrimonial din unu
(38/ august 1931) scris integral
de Geo Bogza despre nunta lui
Saºa Panã cu „logodnica super-
lativã”. Extragem un enunþ scris
cu litere mici în josul paginii în
cel mai pur bogzian stil posibil:
„Domnul doctor Saºa Panã plea-
cã zilele acestea la Paris pentru
a-ºi lua diploma de «Maestru
Tacticolog» specialitatea: Epider-
mã de fecioarã.” Trimiterea este,
desigur, la luna de miere petrecu-
tã de tinerii cãsãtoriþi la Paris.

În vara lui 2015, am avut bu-
curia de a fi primit cu cãldurã ºi
generozitate de familia Panã chiar
în mitica locuinþã de pe strada
Dogarilor 36, în care pe pereþi trã-
iau o parte dintre cele frumoase
lucrãri avangardiste din istoria
picturii româneºti. Vladimir Panã
m-a ajutat atunci sã realizez vo-
lumul Opera poeticã (Aius, 2017)
a lui Saºa Panã ºi, ulterior, Opera
poeticã a lui Constantin Nisipea-
nu (Aius, 2017), poetul suprarea-
list craiovean ce tipãrea volume
la editura unu. Apoi, pe 16 no-
iembrie 2015, Vladimir ºi Cosmin
Panã au binevoit sã aducã la Cra-
iova expoziþia „Saºa Panã ºi prie-
tenii” ce a avut loc la Galeriile
Vollard ale Casei de Culturã „Tra-
ian Demetrescu” din Craiova,
curator fiind Cãtãlin Davidescu.
Apoi, Vladimir Panã m-a ajutat la
îngrijirea ediþiilor din Repertoriu
de Moldov (Aius, 2017)  ºi Cãrþi
de vizitã de Madda Holda (Aius,
2017), pentru care a scris ºi o
scurtã prefaþã ºi ne-a permis, mie
ºi lui Cãtãlin Davidescu, sã pu-
blicãm o serie de scrisori inedite
din Arhiva „Saºa Panã”. În anul

urmãtor, pe 23 noiembrie 2018 a
avut loc Simpozionul Naþional
„Marea Unire ºi începuturile
avangardei româneºti”, ediþia fi-
ind dedicatã lui Saºã Panã ºi gru-
pãrii din jurul revistei unu,
manifestare  sprijinitã de Biblio-
teca Judeþenã „Alexadru ºi Aris-
tia Aman”, iar invitaþii de onoare
au fost Vladimir Panã ºi Geo ªer-
ban. Ca urmare a acestui
simpozion, a apãrut la Editura
Aius volumul colectiv Saºa Panã
ºi revista avangardistã „unu”,
coordonat de mine împreunã cu
Cãtãlin Davidescu (2019), ce reu-
neºte toate lucrãrile de la simpo-
zionul amintit ºi care a primit Pre-
miul special pentru criticã ºi is-
torie literarã la cea de-a XXII-a
ediþie a Galelor Premiilor APLER,
din decembrie 2020, bucurân-
du-se de aprecierea juriului
format din prof.univ.dr. Silviu An-
gelescu (preºedinte), scriitorul
Ioan Groºan ºi scriitorul Dan Mir-
cea Cipariu.

Dupã o carierã de 40 de ani în
jurnalisticã, Vladimir Panã tradu-
ce din limba francezã ºi îngrijeºte
ediþii ca Jurnalul sinuciderii de
Ilarie Voronca (Tracus Arte, 2016)
sau îl sprijinã pe Cosmin Panã în
îngrijirea unor volume inedite pre-
cum Dragã Magdalena… Co-
respondenþa Geo Bogza-Madda
Holda (Tracus Arte, 2017), con-
tribuþii prin care puzzle-ul avan-
gardei istorice prinde din ce în ce
mai bine contur. Sunt convins cã
în viitorul apropiat Arhiva „Vla-
dimir ºi Cosmin Panã” va oferi pu-
blicului ºi alte delicatese avan-
gardiste, motiv pentru care con-
sider cã, noi cititorii pasionaþi de
avangardã, se cuvine sã-i fim re-
cunoscãtori!

La împlinirea a 85 de ani, în nu-
mele acestor cititori ºi a grupãrii
de la „Mozaicul”, stimate dom-
nule Vladimir Panã vã urez: La
mulþi ani! Vive l’avant-garde!

Vladimir Panã ºi Saºa Panã în legendarul apartament de pe strada Dogarilor, nr. 36

Cosmin ºi Vladimir Panã împreunã cu Petriºor Militaru ºi Cãtãlin Davidescu,
la expoziþia „Saºa Panã ºi prietenii” - Galeriile Vollard ale Casei de Culturã

„Traian Demetrescu” din Craiova, 2015
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