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“Feriţi-vă să aveţi dreptate prea repede, prea devreme - ca să aveţi la ce visa” (Nichita Stănescu)

Artista Lucia Călinescu este absolventă a Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca 
- anul 1976 - cu specializare în pictura monumentală (dovadă stă şi lucrarea de la Conservatorul „Gh. Dima” 
din oraşul de pe Someş). Întoarcerea în urbea natală i-a adus recunoaşterea locală prin creaţia sa artistică 
dar şi prin calitatea de dascăl. Nu puţine sunt expoziţiile la care a participat atât în ţară cât şi în străinătate.
(Cora FODOR)

Se distribuie 
GRATUIT. 

Lucia Călinescu, artista lunii septembrie

Contraste

Fascinaţia trecutului

      de Iulian BOLDEA

Amor intellectualis (cu subtit-
lul Romanul unei educaţii), Edi-
tura Polirom, 2010, de Ion Vianu 
debutează cu câteva dense, chiar 
dacă sumare, notaţii despre tec-
tonica primelor amintiri: „Amin-
tirile din prima copilărie sunt ara-
reori altceva decât icoane, imagini 
unice, foarte scurte fragmente de 
acţiune, secunde de film. Restul 
e reconstituire. Memoria cade, 
imaginaţia i se substituie”. Cartea 
e cronica maturizării intelectuale şi 
afective a autorului, proiectată pe 
fundalul unei epoci malefice, cea a 
instaurării şi consolidării regimului 
comunist. Memorialistul instistă 
asupra momentelor de iniţiere în 
sfera vieţii intelectuale şi afec-
tive, restaurând anamnetic ava-
tarurile vârstei adolescentine, cu 

experienţe ale erosului, cu căutări 
şi dileme existenţiale, cu o întreagă 
galerie de personaje, prieteni, dis-
cipoli, apropiaţi ai lui Tudor Vianu, 
legaţi de acesta prin amor intellec-
tualis magistri. Istoria personală 
şi istoria epocii se întrepătrund 
adesea, în cadrul unei ambianţe a 
povestirii din care nu lipsesc culo-
rile sau accentele tragice. Situate 
la limita fragilă dintre memorie şi 
imaginaţie, amintirile lui Ion Vianu 
îşi relevă, aproape programatic, 
propensiunea spre ficţionalitate, 
supunându-se tentaţiei unui „joc 
al intelectului” care suplineşte 
golurile memoriei prin inserţii ale 
imaginarului („Povestirea mea nu 
ar fi cu putinţă dacă nu mi-aş per-
mite îndrăzneala de-a proceda la 
astfel de reconstituiri. Ele sînt po-
sibile atîta vreme cît i-ai cunoscut 
bine pe actorii dramelor la care 
nu ai asistat. Punînd în lumină, la 
unul, la celălalt, poziţiile lor tari, 
punctele asupra cărora nu erau sub 
nici o formă dispuşi să cedeze, dar 
şi slăbiciunile, micile sau marile 
fisuri ale caracterului lor, devine 
un soi de joc al intelectului faptul 
de a-i confrunta în imaginaţie aşa 
cum au stat şi s-au înfruntat şi în 
realitate. [...] Tocmai de aceea 
nu pot vorbi aici de amintiri, ci 
mai degrabă de un soi de ficţiune 
romanescă“). 

(continuare în pagina 7)
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Organizat din doi în doi ani, de către Asociaţia Societăţilor de Filosofie de Limbă Franceză (Association des 
Sociétés de Philosophie de Langue Française – prescurtat ASPLF), cel de-al XXXIII-lea Congres Internaţional de 
Filosofie şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 17-21 august a. c., pe Insula San Servolo, situată la circa trei kilometri de 
celebra Piaţă San Marco din Veneţia, în apele calde şi sub briza îngăduitoare a Mării Mediterane.

Au participat filosofi, cercetători şi profesori universitari de filosofie de pe întregul glob terestru (Italia, Franţa, 
Marea Britanie, Spania, Belgia, Luxembourg, Portugalia, Elveţia, Grecia, SUA, Canada, Japonia, Rusia, China, Israel, 
Germania, Austria, Ungaria, România, Polonia, din mai multe ţări din America de Sud şi Africa etc.). 

Comitetul ştiinţific al Congresului a fost alcătuit din: Jean Ferrari – preşedinte al ASPLF, Walter Tega – 
preşedintele Congresului, Maurizio Malaguti – secretar general al Congresului (preşedinte al Asociaţiei Italiene de Stu-
dii Filosofice în Limba Franceză), Evanghélos Moutsopoulos – Societatea Elenă de Studii Filosofice, Daniel Schulthess 
şi Chrisophe Calame – Societatea Romandă de Filosofie, Jean Leclercq – Societatea Filosofică din Louvain, Mai Lequan 
şi Bruno Pinchard – Societatea Rhodaniană de Filosofie, Luigi Ruggiu şi Mario Ruggenini – Universitatea din Veneţia, 
Bernard Bourgeois – Societatea Franceză de Filosofie, Pierre Guennancia – Societatea de Filosofie din Bourguignonne, 
Janòs Kelemen – Societatea Ungară de Filosofie de Limba Franceză,  Johanna Gornicka – Societatea Poloneză de Filosofie 
în Limba Franceză, Alberto Postigliola şi Lorenzo Bianchi – Societatea Italiană de Studii consacrate secolului XVIII, 

Paolo Carile – Asociaţia „Italica”, 
Stefano Poggi – Asociaţia Italiană de 
Studii Filosofice în Limba Franceză.

Un rol semnificativ în organizarea 
Congresului l-a avut Biroul L’ ASPLF, 
având următoarea structură: preşedinte: 
Jean Ferrari (Franţa), vicepreşedinţi: 
Anne Baudart (Franţa), Ali Chenoufi 
(Tunisia), Gilbert Hottois (Belgia), 
Evanghélos Moutsopoulos (Grecia), 
Claude Piché (Canada), Daniel 
Schulthess (Suedia), secretar gene-
ral: Jean Leclercq (Belgia), trezorier: 
Mai Lequan (Franţa) şi arhivist: 
Jean-Marc Gabaude (Franţa).

(Continuarea în pagina 2)

Congresul internaţional de filosofie de la Veneţia
de Eugeniu NISTOR

Editorial                           de Adrian A. GIURGEA

Salvarea prin 
cultură

Traversăm, unii din nou, alţii pen-
tru prima oară, o criză profundă. Puterea 
de cumpărare a românilor este din ce în 
ce mai mică şi adesea auzim pe la colţuri 
vorbindu-se cu şi despre teamă. Teama de 
a nu rămâne pe drumuri. Teama de Putere şi de oamenii Puterii. 
Teama de incertitudine. Şi teama de moarte. Temeri care, înainte 
şi înainte de toate, ne pot ucide spiritul şi abia apoi trupul. Singura 
salvare este şi acum, aşa cum a fost şi în anii regimului comunist 
pe care unii vor “să îl coafeze” uşor pentru a ne face să îi uităm 
ororile, evadarea în şi prin cultură. Evadarea în scris, citit, pictat 
sau admirat lucrările unor artişti care ştiu să exprime stări şi sen-
timente cu sau fără cuvinte. Evadarea în şi prin cultură rămâne şi 
acum şansa noastră, atât ca indivizi, cât şi ca popor. Doar aşa ne 
putem salva şi putem spera. Şi asta pentru că doar cultura ne per-
mite să ducem mai departe ceea ce este frumos în frumos şi chiar 
şi ceea ce este frumos în urât. Iar cultura, prin toate formele ei de 
manifestare, este asemenea unui panaceu care, odată administrat, 
provoacă o stare de bine, lăsându-ne astfel posibilitatea să trăim, 
într-o lume paralelă, aşa cum dorim, chiar şi fără bani. Învingând 
teama. 

Aş putea spune aşadar că, vorba veche a românilor, “în tot răul 
e şi un bine”. Astfel, criza economică şi riscurile ei iminente ne oferă 
o portiţă de salvare pe care aproape că o uitaserăm. Ne împing spre 
biblioteci, săli de expoziţie şi săli de spectacole. Pentru că aici po-
litica şi mizeriile ei ajung mai greu. Pentru că artiştii, scriitorii sau 
pictorii trăiesc prin artă şi din artă, nu din politică sau prin politică. 
Pentru că, în criză, arta se manifestă cu şi mai multă efervescenţă, 
iar artiştii creează şi ni se oferă adesea şi fără bani, sfidând criza. 
Pentru că astfel îşi împlinesc menirea. Noi nu trebuie decât să le 
arătăm respectul pe care îl merită. Nu strigat, nu clamat pe străzi, 
ci răsfoind cărţile, privind picturile sau adunându-ne în sălile de 
spectacole pentru a-i urmări pe scenă. Pentru că asta nu depinde 
de banii pe care ni-i ia sau ni-i dă Guvernul. Nu depinde nici de 
preşedinte sau premier. Depinde doar de noi.



(continuare din pagina 1)
Genericul sub care s-a desfăşurat această elevată întâlnire a filosofilor a fost: Acţiunea. Gândind 

viaţa – acţionând prin gândire (L’ Action. Penser la vie – ‘agir ‘ la pensée).
Marţi, 17 august, începând cu orele 18,00, a avut loc deschiderea festivă a Congresului, prin 

alocuţiunile prezentate în sala „Auditorium”, în faţa a peste 150 de persoane, de către Walter Tega – 
preşedintele acestui forum academic, prin salutul autorităţilor academice din Veneţia şi Bologna, şi, 
apoi, prin discursul de deschidere al domnului Jean Ferrari -  preşedintele ASPLF. În continuare s-a 
desfăşurat conferinţa în plen a filosofului Bertrand Saint-Sernin, intitulată Consideraţii despre invariaţiuni 
şi variaţiuni ale acţiunii, sub preşedinţia lui Bernard Bourgeois. Seara, târziu, s-a încheiat cu un concert şi 
un dineu de bună venire, oferit de către gazde tuturor participanţilor. 

În cele patru zile ale acestei manifestări ştiinţifice de anvergură, au susţinut comunicări şi au 
conferenţiat în plen numeroşi filosofi, abordând subiecte dintre cele mai diverse, în cadrul celor  cinci 
secţiuni ale Congresului: I. - Acţiunea în istoria filosofiei, II.- Teorie şi practică, III.- Devenirea ca protecţie 
şi stăpânire a naturii, IV. -  Acţiune şi contemplaţie, V. – Acţiunea în motivaţiile, în finalitatea şi deon-
tologia ei. Largheţea paletei de subiecte acceptată de organizatori a dat posibilitate comunicatorilor să 
participe şi să expună pe marginea unor probleme şi aspecte dintre cele mai incitante – toate fiind legate, 
însă, nemijlocit de VIAŢĂ, de la psihologia intimă a individului (care implică sentimentele, meditaţia 
şi chiar instinctele sale sexuale etc.), până la relaţia omului cu mediul natural, cu universul în care 
îşi duce traiul alături de semeni, constituind un organism social cu o structură sofisticată, şi până la 
reflectarea rolului factorilor culturali 
(religie, artă, educaţie etc.) în 
progresul său so- cial şi spiritual, ca 
practică verificată a vieţuirii. Nu au 
lipsit exegezele dedicate filosofilor 
clasici, moderni sau contemporani, 
analizele socio- logice, istoriologice 
sau stilistico- semiotice.

Vom aminti mai jos numele 
tuturor comuni- catorilor, insistând 
asupra filosofilor români partici-
panţi (cărora le vom transcrie şi 
subiectul enunţat în program), în or-
dinea intrării lor „în scenă”, în cele 
patru rodnice zile de dezbateri: Anne 
Baudart, Petru Dunca – La problématique de la norme et de l’acte dans Veda et Upanishad, Daniela 
Dunca – L’ action humaine entre phisis et nomes chez les penseurs sophistes, Mircea Farcaş – Aspects de 
la sociologie de la langue sur le roumain parlé au nord-ouest de la Roumanie, Makoto Sekimura, Pierre 
de Cointet, Fluvia De Luise, Christophe Perrin, Eric Mangin, Rachida Mohammedi Riahi, Pietro di 
Giovanni, Patricia Nguyen, Luigi Zanzi, Dominique Bouillon, Marco Sgattoni, Santo Arcoleo, Nicola 
Panichi, Raffaella Santi, Marius Dumitrescu – Pouvoir, action et liberté chez John Locke, Santi Di Bella, 
Manuel Roy, Peter Kemp, Henrik Vase Frandsen, Jacob Dahl Rendtorff, Anne Elisabeth Sejten, Pierre 
Caye, Pierre Magnard, Angèle Kremer-Marietti, Francesco Paolo De Sanctis, Petre Dumitrescu – Fichte 
– un penseur passioné par l’action, Gilbert Zuè-Nguéma, Hisatsugu Murai, Luca Maugeri, Krzystztof 
Kosciuszko, Daniela Murgia –  Penseur la paix et agir pour la paix selon la practique de l’action-pensée de 
Maurice Blondel, Marie-Jeanne Coutagne, Yvette Périco, Maria Antonia Rancadore, Caterina Gravina, Anne 
Simonnet, Jean Leclercq, Federico Tedesco, Abdelaziz Labib, Claude Troisfontaines, Sumiyo Tsukada,  
André Stangguennec, Robert Theis, Elodie Boublil, Graziella Arazzi, Jean Leroux, Serge Cantin, Nicolas 
Monseu, Shoji Ishitsuka, Reiko Kobayashi, Guillaume Carron, Thierry Gontier, Stephan Grätzel, Philippe 
Durance, Patricia Rehm-Grätzel, Frédéric Seyler, Gerhard Seel, Constança Marcondes Cesar, Emanuela Şuşcă 
– Langage et pouvoir chez Pierre Bourdieu, Louis Perron, Albert Vanriet, Alberto Postigliola, Nicolas 
Angelis, Akira Baba, Ana Bazac – Le temps d’agir, Thérèse Belle Wangue, Chantal Moubachir-Genin, 
Ioan Biriş –  La signification performative et l’holisme pratique, Gheorghe Clitan – La programme d’études 
„Philosophie” dans la perspective du Registre National des Qualifications dans l’ Enseignement Superieur 
en Roumanie, Michel Fattal, Yolande François,  Mariafranca Spallanzani, Hammana Boukhari, Cornel 
Hărănguş – L’adaptations et la valeur morales, Aurora Hriuleac – Réfléchir sur la mort pour mieux agir 
dans la vie, Stephane Courtois, Daniel Dumouchel, Caroline Milhau, Emile Kenmogne, Davide Orsi, 
Angèle Kremer-Marietti, Claude Piché, Christophe Calame, Eugeniu Nistor – La Communication Hu-
maine – comme action et connaissance, Teodor Vidam – La double nature de l’action morale (rationnelle et 
raisonnable); les chances de l’etique réaliste-raisonnable, Michèle Gendreau-Massaloux, Pierre Guenan-
cia, Ferdinando Luigi Marcolungo, François Marty, André Duhamel, Philippe Mustière, Julienne Angue 
Medoux, Rodica Croitoru –  L’activisme formel de la „Critique de raison pratique”, Cătălina-Daniela 
Răducu – Facteurs déterminants pour la distance entre la théorie et la pratique de l’égalité de genre, Ca-
milla Rocca, Bruno Pinchard, Luc Bégin, Ingeborg Schüssler, André Stanguennec, Abdelaziz Labib, 
Marian Ţăranu –  L’action politique et les dogmes de la démocratie, Marceline Morais, Francisco R. Paren-
ti, Zdzislaw W. Puslecki, Jean Ferrari, Abdeljalil Lahjomri, Pierre Magnard, Maurizio Malaguti, Bruno 
Segre, Gerhard Seel, Patrick Henrart, Didier Hurson, Ciprian Valcan – Valéry ou comment faire agir 
la pensée, Robert Theis, Bernard Bourgeois, Hervé Barreau, Ionuţ-Constantin Isac – Action et raison 
dans l’interprétation de la mecanique quantique. Quelques considérations sur le concept d’ „horizons de 
réalité” chez Ferdinand Gonseth, Daniel Schulthess, Thérèse Wangue, Lajos András Kiss, Georgeta şi Ion 
Mărghescu – La relevance de la perspective écologique pour la reconsidération postmoderne de l’action, 
Emanuele Vinale, Abdelkader Bachta, Claude Troisfontaines, Franz Sagemüller, Fernanda Bernardo, 
Acílio Da Silva Estanqueiro Rocha, Grazyna Lubowicka, Patricia Rehm-Grätzel, Dimitri Lang, Jacques-
Bernard Roumanes, Irina Frasin – Immigration et diversité culturelle: les limites de la tolérance, Michel 
Troquet, Emmanuel Gabellieri, André Duhamel, Alvaro Mendonça Pimentel, Marie-Jeanne Coutagne, 
Evanghélos Moutsopoulos, Hervé Barreau,  Maria Letizia Massani, Josep lluís Rodríguez, José  Luís 
Brandão da Luz, Mohamed Doukkali, Aziz Hadadi, Donald Ipperciel, Dominique Mendy, Jean Fancçois 
Petit, Ichiro Taki, Josette Trépanier, Jean-Marc Gabaude, Ilaria Malaguti, Marie-Blanche Tahon, Alexan-
dre Duclos, Petru Bejan – De l’art-action vers l’action de l’art, Luigi Bartolomei, Taoufik Chérif, Roberto 
Formisano, Erminio Longhini, Veronika Darida, Noriko Hashimoto, Baptisa Pedro, Maria Celeste Da-
tario, Giuseppe Riconda.

Dineul de gală din seara de 20 august, de la Palatul  Institutului de Ştiinţe, Litere şi Arte din Veneţia, 
şi conferinţa în plen Parole et action, de a doua zi, susţinută de Mario Ruggenini, sub preşedenţia lui 
Daniel Schulthes, la Universitatea „Ca’ Foscari”, ca şi discursurile de despărţire ale reprezentanţilor 
societăţii organizatoare – M. Walter Tega şi Jean Ferrari – au însemnat închiderea lucrărilor Congresului 
şi promisiunea tacită a celor mai mulţi dintre participanţi de a se reîntâlni din nou, peste doi ani, la cea 
de-a XXXIV-a ediţie, care va avea loc în Belgia. 

A fost o reuniune fructuoasă, unde circulaţia ideilor a contat în cea mai mare măsură şi relaţiile 
profesionale, constituite pe criterii de bună colegialitate, între cei care le emit, de asemenea. Iar  ceea ce 
ar trebui, poate, să subliniem aici este că, la Veneţia, filosofii români au fost la înălţime! Ei au plecat la 
această întrunire cu subiecte interesante, diverse, cele mai multe fiind „rupte” din actualitatea plină de 
frăgezime a clipelor pe care le trăim, captând atenţia asistenţei şi interesul celorlalţi participanţi, subiec-
tele unora dintre ei chiar stârnind dezbateri euristice.    
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De aproape o jumătate de veac, de când l-am descoperit, recitesc, când mă simt 
contrariat de realitățile din România, textul lui Ioan D. Gherea, Nominalism, realism 
și bătaia în armată, un eseu de o simplitate profetică, publicat în 1946 în Revista 
Fundațiilor Regale.

Despre interesul României se tot scrie, vorbește. Dar puțini îl pot defini, des-
crie, tocmai pentru că descrierea se încarcă mereu cu gunoaie și balast, făcându-se 
abstracție de interesele românilor. Nu se face abstracție însă de interesele unei 
minorități de români, tocmai aceia care tot definesc interesele României, în numele 
propriilor lor interese.

Armata română a devenit o armată de profesioniști, adică de inși ale căror in-
terese nu pot coincide cu interesele comunității naționale. Din principiu, ele fiind 
strict pecuniare, eventual individual aventuroase. Nu se mai bate, poate, în această 
armată de mercenari. Agresorul, dacă există sau dacă va exista unul în viitor, nu va fi 
compus din armata de mercenari a oricăreia din țările vecine și prietene, ci din alte 
categorii de inși, motivați pe cu totul alte criterii decât cele imediat pecuniare.

Formațiunile de tip Magyar Garda, asupra apariției cărora presa maghiară ca 
și presa română s-au grăbit să dea verdicte simpliste, răspund unui sentiment de 
nesiguranță internă care nu e deteminat acum doar de dorința de a modifica granițele 
post-trianonice ci de agresivitatea socială a unor hors-la-loi, segmente ale unei 
comunități de țigani, de pildă, acelea pentru care furtul este un act nobil și pușcăria 
o școală necesară.

Pentru cine urmărește aspectul social al problemei și nu se blochează la nivelul 
psudo-conflictelor etnice, apariția unor formațiuni de auto-apărare ale comunității 
majoritare din Ungaria, ar trebui să solicite analize mai cuprinzătoare decât simpla 
etichetare: fasciști, neo-naziști.

Nu înseamnă că fenomenul poate fi ignorat, la ei sau la noi, nici că scopul unei aseme-
nea formațiuni este același pe plan intern sau pe plan extern, ci doar că eticheta-rea 
nu poate decât perturba analiza. Astfel de formațiuni, pe plan intern, nu sunt decât 
secundar paramilitare. Ele reprezintă semnele premergătoare ale manifestărilor unui 
nou război civil larvar pentru a cărui explicare ar trebui să folosim alte instrumente, 
adecvate analizei problemelor demografice, îmbătrânirea societății, reducerea 
natalității, migrația economică, șomajului, spațiile sociale atipice, tradițiile dezinte-
grante asociale și teoriile privind tratamentul preferențial al minoritarilor.

Tortura din puşcării și lagăre, oricând și oriunde, ca și umilirile din armată atrofiază 
demnitatea, descompune umanitatea: chiar și prin simpla ameninţare insul trăieşte 
și acceptă umilirea ca fiind posibilă și chiar naturală social.

Închisorile și lagărele comuniste, stupizenia agresivă și amenințătoare a ofițerilor 
care erau formatorii recruților în anii comunismului, dar și formatori ai celor cu ter-
men redus, nu i-au distrus doar pe unii dintre aceia care au trecut prin aceste spații 
ale umilirii, ci prin efectul de masă, prin diseminarea fricii, au indus un proces de 
disoluție a ideii de demnitate în formele cele mai simple și mai concrete ale ei. Alături 
de cozi, de distribuirea controlată a hranei, ca de la cazan, de distribuirea aleatorie 
în mase a privilegiilor (obiecte rare, călătorii, acces la cultură), aceasta a fost școala 
socială prin care a trecut majoritate populației din România după 1945. O lungă și 
aproape integrală epocă de anomie.

Despre demnitate și umilință
de Dan CULCER

Din păcate, cu trecerea anilor, a trecut şi 
vremea lecturii. Se observă că tot mai puţini 
oameni preferă internetul, în locul cărţilor 
propriu-zise, pe care le poţi citi cu sufletul, le 
poţi pipăi cu degetele, sau chiar simţi miro-
sul cernealei. Nu voi sublinia în ce privinţe 
te ajută prezenţa lecturii în viaţa ta, pentru 
că s-au spus deja de prea multe ori, ci voi 
încerca să evidenţiez, la ce te ,,ajută” lipsa ei.

Fără lectură se ajunge fie la tăcere , fie la 
a vorbi mult şi prost. Fără un dram de lectură, 
nu prea ai de unde să primeşti unele cuvinte, 
idei, expresii, de care te poţi folosi în vorbi-
rea curentă. E bine să citeşti, nu doar pentru 
că vei avea un vocabular mai dezvoltat sau 
mult căutata cultură generală, ci şi datorită 
faptului că, prin sentimentele pe care le de-
sprinzi de la un autor, îţi lărgeşti propria 
,,paletă” de sentimente şi, în plus, contribui 
la experienţa de viaţă teoretică.

Nu consider că sunt în măsura să spun ce 
cărţi sunt bune sau ce cărţi nu sunt bune. Nu 
cred că am întâlnit vreo carte din care să nu 
înveţi ceva. În fiecare am găsit câte ceva, şi 
în fiecare caut ceva să îmi placă, ceva care, 
să-mi fie util. De asemenea , nu cred că, un 
gen de literatură e mai « slab » decât altul,  
sau că, nu ar merita sa fie citit. Fiecare e liber 
să citească ce vrea şi cât vrea.

În lucrarea ,,Cititul şi scrisul”, Nicolae 
Manolescu spunea : ,,La ce sunt bune cărţile ? 
Îmi vine să răspund: la tot şi la nimic. Poţi 
trăi foarte bine fără să citeşti. Milioane de 
oameni n-au deschis niciodată o carte. A vrea 
să le explici ce pierd, e tot una cu a explica 
unui surd frumuseţea muzicii lui Mozart. În 
ce mă priveşte, mă numar printre cei care nu 
pot trăi fără cărţi. Sunt un vicios al lecturii. 
Am nevoie să citesc aşa cum am nevoie să 
mănânc şi să beau. Hrana pe care mi-o oferă 
lectura îmi este la fel de indispensabilă ca şi 
aceea materială. Resimt fiecare zi fără o carte 
ca pe o zi pierdută”.

Cartea este comoara fără preţ, este 
învăţătorul care te conduce la bine, te face să 
te bucuri, să râzi şi să plângi. O carte te tri-
mite la alte cărţi şi toate împreună formează 
baza trainică a culturii noastre. O carte este 

mai importantă decât orice alt lucru. Eras-
mus spunea: ,,Când eu voi avea bani, voi 
cumpăra mai întâi cărţi şi apoi haine”.

Într-o perioadă în care suntem invadaţi 
de vizual, de internet şi televiziune, lectura 
devine o variantă mai puţin accesibilă de 
petrecere a timpului liber. Tinerii sunt prinşi 
într-un cerc vicios : citesc cu greutate, nu le 
place să citească, nu citesc mult, nu înţeleg 
ceea ce citesc...dorinţa de a se informa şi 
educa fiind cat mai rapidă. Însă lectura, 
educaţia, cultura şi formarea personalităţii 
şi creativităţii unui individ nu se poate naşte 
doar urmărind emisiuni la televizor sau 
navigând pe internet.

Importanţa lecturii este evidentă şi 
mereu actuală. E un instrument care dezvoltă 
posibilitatea de comunicare între oameni, 
făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi 
limbaj.

Gustul pentru citit nu vine de la sine, 
ci se formează printr-o muncă a factorilor 
educaţionali (familia şi şcoala), o muncă 
caracterizată prin răbdare, perseverenţă, con-
tinuitate şi voinţă. Lectura necesită nu numai 
îndrumare, ci şi control.

Scopul lecturii în perioada şcolarităţii 
primare, gimnaziale şi liceale este acela 
de a forma progresiv un tânăr cu o cultură 
comunicaţională şi literară de bază, capabil 
să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice 
şi să interacţioneze cu semenii, exprimându-
şi gânduri, stări, sentimente, opinii, să fie 
sensibil la frumosul din natură şi la cel creat 
de om şi, în viitor, să poată continua pro-
cesul de învăţare în orice fază a existenţei 
sale. Lectura ajută la observarea mediului 
înconjurător, îi învaţă pe elevi să gândească, 
îmbogăţeşte cunoştinţele despre natură, lume 
şi viaţă, cultivă sensibilitatea şi imaginaţia, 
modelează caracterele, contribuie la edu-
carea moral-cetăţenească, ajută omul în 
aspiraţiile sale spre autodepăşire. ,,Cărţile 
ne delectează până la măduva oaselor, ne 
grăiesc, ne dau sfaturi şi sunt unite cu noi 
printr-o familiaritate vie şi armonioasă” spu-
nea Petrarca.

Ce importanţă are lectura?
de Constantin BOGOSEL

Eugeniu Nistor, alături de Maurizio Malaguti, secretarul general 
al Congresului, lângă  „Piatra filosofală”, din parcul Insulei San Servolo.

Ca participant la această reuniune internaţională, ţin să aduc mulţumirile mele sincere Con-
ducerii Uniunii Scriitorilor şi, îndeosebi, doamnei Irina Horea - vicepreşedinte, pentru sprijinul 
acordat. (Eugeniu NISTOR)
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- interviu realizat de Mihai SUCIU cu părintele român din Montreal, Cezar VASILIU -
Pe preotul şi doctorul în Teologie Cezar Vasiliu am avut şansa şi plăcerea să-l cunosc la cel de al XXII-lea Congres al ACADEMIEI ROMÂNO-AMERICANE, 

găzduit de tânăra Universitate „VALACHIA” din Târgovişte. Onorându-ne datoriile faţă de secţiunea congresului care ne-a alăturat – ŞTIINŢE UMANISTE – 
TEOLOGIA, respectiv PUBLICISTICA, prezidată şi dominată de personalitatea Părintele Galeriu - , am abordat pe îndelete  acest al doilea domeniu.
Mihai SUCIU: Cum defineşte un român canadian cel mai 
drag nouă adverb: ACASĂ?
Cezar VASILIU: În primul rând, aş dori să mă prezint: sunt 
preotul Cezar Vasiliu, doctor în Teologie, profesor de ştiinţe 
morale şi religioase la prestigiosul colegiu STANISLAV’S  
din Montreal şi parohul Bisericii Ortodoxe „Sfântul Nicolae” 
din Montreal. M-aţi întrebat care este semnificaţia cuvântului 
„acasă”. Vedeţi, când cineva a emigrat, cum am făcut-o eu, 
în 1984, cineva care a fugit – în sfârşit, depinde de termen, 
poate că al doilea este mai elocvent în ceea ce mă priveşte – 
înseamnă că am avut motivele mele. Sunt unii care spun: „Noi 
suntem canadieni de origine română”. Alţii spun: „ Noi suntem 
români canadieni”. Eu m-aş plasa în categoria românilor cana-
dieni. Pentru că, în ciuda tuturor problemelor care au determi-
nat  plecarea mea din ţară, în `84, eu am considerat că ţara este 
una şi că nu există decât un singur ACASĂ. ACASĂ înseamnă 
mormintele părinţilor, înseamnă biserica 
din satul natal, înseamnă toată legăturile 
acestea nevăzute, care, ani de zile, au 
făcut să ne mistuie dorul de a-ţi revedea 
ţara.
M.S.: În concretul strict geografic, care 
v-ar fi baştina… dorului?
C.V.: Sunt născut la Comarnic, în Pra-
hova. Tata era moldovean, Dumnezeu 
să-l ierte, mama era de la Şapte Sate, de 
la Braşov. Dar m-am născut în Prahova. 
Valea Prahovei o cunosc foarte bine. 
Am făcut liceul, seminarul la Argeş, 
facultatea şi doctoratul la Bucureşti. 
Dar, oriunde în ţara asta românească 
atât de frumoasă, eşti acasă. Vreau să 
vă spun – de-acum abuzez de întrebare! 
– că noi publicăm în cadrul parohiei 
noastre o revistă, pe care am intitulat-
o „CALEA SPRE LUMINĂ”, biserica 
având şi menirea de a lumina, şi noi 
continuăm să slujim limba română, avem 
şcoală duminicală în limba română; prin 
această revistă, 28-32 de pagini lunar, 
pe care o lucrăm împreună cu soţia mea şi câţiva colabora-
tori, încercăm totdeauna să aducem noutăţile. Am urmărit mai 
mult schimbările din biserică în România. Avem astăzi preoţi 
militari, avem preoţi care se ocupă de puşcăriaşi. Avem 14 
seminarii şi 14 facultăţi de teologie. Pe vremea mea, erau doar 
două. Bisericile sunt pline, oamenii s-au întors spre credinţă. 
Există o renaştere morală a României, „Schimbarea la faţă a 
României”, dacă l-am parafraza pe Cioran, în sensul bun al 
cuvântului. Şi sunt fericit pentru aceasta.
M.S.: Aţi avut momente de supărare pe ţară?
C.V.: Ar fi cea mai mare greşeală să confundăm ţara cu nişte 
conducători ai ei vremelnici. Nu. România este una. Dar 
condiţiile de-atunci au fost de natură ca noi să hotărâm să 
părăsim România.
M.S.: Ce şanse are românul în Canada? Există o comunitate 
puternică românească la Montreal. Care-i sunt perspectivele?
C.V.: Vedeţi, nu trebuie nici exagerat, nici căzut în cealaltă 
latură. În primul rând, sunt peste 10.000 de români în Mon-
treal. Există trei biserici ortodoxe. Una, fondată în 1918 de 
bucovineni, alta, fondată în 1973, de preotul George Chiş, care 
este preot la  „Sfântul Ioan Botezătorul”, şi bisericuţa noastră – 
pentru că suntem cea mai mică parte, de numai trei ani; acum, 
la praznicul Maicii Domnului, împlinim trei ani, avem festivi-
tate. Sperăm că o  prindem şi pe cea de 30!
M.S.: V-o dorim din suflet!
C.V.: Mulţumim!  Sunt o serie de asociaţii – Asociaţia 
Românilor din Canada, Federaţia Asociaţiilor Românilor 
din Canada şi altele. Noi, pe lângă biserică, avem o 
asociaţie care se numeşte ARFORA – prescurtează cuvin-
tele  ASOCIAŢIA REUNIUNILOR FEMEILOR ORTO-
DOXE ROMÂNE DIN AMERICA - , specifică Episcopiei 
noastre. Femeile organizează masa de binefacere. GRUPUL 
ROMÂNCUŢELOR de la Otawa, ataşate parohiei noastre, au 
organizat spectacole la biserica noastră şi s-au strâns câteva 
mii de dolari, cu care au cumpărat şi au adus ajutoare în Româ-
nia la două orfelinate, la Blaj şi Bucureşti. Şi noi am trimis 
ajutoare Spitalului „Christiana”. Am considerat că este un 
principiu creştin să  dai: „Dar din dar se face raiul!”. Sperăm 
să putem săvârşi asemenea gesturi şi pe viitor, fiind nevoie 
de multe lucruri în această ţară, inclusiv refacerea drumurilor. 
Sigur, nu se poate face o comparaţie: este vorba de o întreagă 
civilizaţie şi o infrastructură. A vedea numai găurile din  Sch-
weitzer înseamnă să nu mai vezi brânza! Trebuie să vezi şi ce 
este bine. Venit pentru a doua oară după 13 ani, eu constat o 
schimbare în bine a românilor şi a României.
M.S.: O altă certitudine, trimiţând gând peste ocean: lumea a 
devenit mai mică. Poate, şi mai apropiată.
C.V.: Absolut! Am avut şansa – şi-i mulţumesc domnului Emil 

Gruia, preşedintele comunităţii noastre din Montreal, şi pa-
tronului firmei CONTINENTAL TOURS, care, împreună cu 
compania JARO şi cu  profesorul Mateescu, eminent specialist 
în drept aerospaţial, au reuşit să deschidă noua linie aeriană 
Bucureşti-Timişoara-Montreal. Am fost chemat să binecu-
vântez avionul; ni s-a făcut o mare favoare: m-am dus până 
lângă avion, cu toate cordoanele de securitate, fără paşaport. 
În sfârşit, a fost un lucru puţin uzitat. A trebuit să inventez o 
rugăciune; pentru că, ştiţi, în Molitvenic, este rugăciune pentru 
binecuvântarea mrejelor pescarilor, a corăbiei. M-am gândit că 
şi aeronava poate fi considerată o corabie…
M.S.: Chiar este!
C.V.: În ziarul local şi ziarele din Toronto – „Faptul divers” 
-  au trecut în pagina a treia – pagină bună, spun eu -  această 
binecuvântare a avionului, citând toate autorităţile prezente, 
consulul general de la Montreal, dr. Baltag, specialist în geolo-

gie, care a lucrat împreună cu fostul preşedinte Constantinescu 
la catedra de geologie. Un om extraordinar, care a venit la toate 
manifestările noastre. Noi aniversăm şi comemorăm marile 
momente ale istoriei României: 24 Ianuarie, 27 Martie 1918 
(Unirea Basarabiei cu România), Independenţa, Unirea din 
1918. Copiii noştri de la Şcoala Duminicală au fost dispensaţi 
de cursurile religioase şi s-au angrenat în istorie: scenete is-
torice scrise de George Rusu, personalitate cunoscută de la 
ORA DE RADIO, talent literar deosebit. A înjghebat scenarii 
foarte gustate. Noi continuăm să trăim româneşte, să mâncăm 
româneşte; s-avem leuştean, s-avem, în sfârşit, lucrurile care 
ne-au legat de ţară, păstrând limba, cultura, spiritualitatea.
M.S.: Înseamnă că „schimbarea la faţă a României” v-a 
favorizat şi pe cei de departe. Inclusiv pe Sfinţia Voastră, în 
misia de luminare a norodului.
C.V.: Sigur, fiecare îşi are limitele sale. Între ceea ce îţi pro-
pui şi ce realizezi, uneori, este o discrepanţă, dar încercăm să 
ne onorăm această muncă de luminare. Misiunea preoţească 
este complet diferită de ce am învăţat eu, cu câteva decenii în 
urmă, la Facultatea de Teologie a prestigiosului Institut Teo-
logic din Bucureşti. Pastorala a 9-a  este alta. Celor care fug pe 
conteinere trebuie să le faci o predică să nu încalce legea. Le-
am spus că au avut motivele lor. Ne-am pomenit, deodată, cu 
un grup de 13-14 inşi care traversaseră oceanul în conteinere. 
Le-am spus: „Aţi avut motivele dumneavoastră să părăsiţi o 
ţară. Aceasta este o problemă. A doua: trebuie să vă gândiţi să 
respectaţi legile ţării de adopţie. Dacă nu veţi face aceasta, veţi 
sfârşi fie în puşcării, fie expulzaţi. Ar fi un păcat şi o palmă pe 
obrazul ţării. În momentul în care vă aflaţi în afara ţării, fiecare 
trebuie să se considere un ambasador!”. Eu am învăţat de la 
părinţii mei că atunci când eşti oaspete, trebuie să te comporţi 
ca atare.
M.S.: Cum au reacţionat părinţii la plecarea „definitivă” a 
fiului?
C.V.: Din nefericire, părinţii mei nu au mai fost prezenţi la 
acest moment – totuşi, trist, dureros. Au murit înainte. A-ţi 
părăsi ţara este foarte greu. Dar, în sfârşit, aşa au fost prob-
lemele… 
M.S.: Chiar dacă problema asimilării are alte conotaţii, fiind 
altfel receptată pe pământ american. Mulţi, plecaţi cu che-
mare sau… nechemaţi, doresc să fie asimilaţi. 
C.V.: Este adevărat. Revin la o întrebare pe care mi-aţi adre-
sat-o. Vedeţi, unii îşi închipuie că, în momentul în care ai sosit 
în Occident, ministrul Finanţelor ţării respective te aşteaptă la 
aeroport cu un covor roşu şi-ţi dă un cec. Nu este chiar aşa! 
Condiţiile de emigrare sunt din ce în ce mai dificile. Eşti un 
antreprenor, investeşti, eşti primit cu braţele deschise. Altfel, 
s-a restructurat mult numărul celor care primesc azil politic 

într-o ţară occidentală, deoarece condiţiile din România nu 
mai sunt considerate motiv de azil politic. Pentru ceilalţi, 
care emigrează în mod normal, respectă procesul de imigrare 
al ţării respective, dificultăţile încep din acel moment. Sigur, 
aici, este mai cald în casă sau străzile sunt altfel. Sau ajutorul 
acela de şomaj este de câteva sute de dolari, dar este numai un 
expedient: trăieşti la limita subzistenţei, nu poţi sta acasă să te 
uiţi la televizor la hochei cu lada de bere lângă tine. Nu asta 
este soluţia. Din nefericire, foarte mulţi intelectuali nu şi-au 
găsit de lucru. Dau publicitate în ziare, se scoală de dimineaţă, 
vând ziare. Şi sunt ingineri. Încă nu este reglementată prob-
lema. Autorităţile româneşti fac eforturi să se recunoască 
diplomele inginerilor noştri, specialişti extraordinar de bine 
pregătiţi. Şi noi avem  mulţi oameni ai comunităţii care au 
reuşit într-un an, în şase luni, să-şi ia un MASTER. De ase-
menea, cei care au muncit în România şi au drept de pensie 

vor putea să-şi recupereze anii pe care 
i-au muncit şi să-şi primească pensia, cum 
este normal.  Sigur, nu aşteptăm totul de la 
ţară. Mi-aduc aminte un citat din Kenedy, 
care spune că înainte să te gândeşti ce fac 
Statele Unite pentru tine, să te gândeşti ce 
ai făcut sau ce faci tu pentru Statele Unite. 
Fiecare trebuie să aibă această idee că şi el 
reprezintă ceva; şi el trebuie să facă ceva, 
cât de puţin, pentru ţara  unde s-a născut şi 
pe care o poartă în inimă. 
M.S.: Şi mai mult, fiecare muncă îşi are  
doza necesară de demnitate!
C.V.: Să vă dau un citat din Sfântul Apos-
tol Pavel: „Cine nu vrea să muncească 
nici să nu mănânce!”. Nu este ruşine să 
munceşti, chiar dacă, pe moment, un in-
giner e obligat să facă altă muncă, chiar 
dacă un intelectual nu ar trebui să-şi lase 
condiţia şi să facă munci pe care le poate 
face altcineva fără calificarea superioară.
M.S.: Problema e că acel cineva le face 
mai bine! Iar intelectualul reprezintă, ori-
unde s-ar afla, o investiţie mai mare com-

parativ cu cel fără carte.
C.V.: Este păcat şi pentru statul român. Îi spuneam unui domn 
de la consulat: „În momentul în care aproape un milion de 
tineri au părăsit România, dumneavoastră, ca autorităţi, tre-
buie să vă întrebaţi de ce, la atâţia ani după revoluţie, pleacă 
lumea din România? Dacă veţi reuşi să răspundeţi la această 
întrebare, veţi stăvili acest exod nefericit, care n-a reuşit decât 
să sărăcească spiritual şi intelectual România!”.
M.S.: Răspunsul e simplu: pleacă  masiv din cauză că nu 
sunt motivaţi să rămână, asta-i!  În Canada, într-o statistică 
aproximativă şi neoficială, sunt mai mulţi cei care izbutesc, 
sau cei care eşuează în străinătate?
C.V.: Cei care izbutesc sunt mai puţini.
M.S.: Aveţi la îndemână o explicaţie?
C.V.: Ţările din est n-au fost niciodată prea binevenite. Pentru 
că, în primul rând, e un şomaj mare în Canada. Şi au oamenii 
lor, pe care trebuie să-i păstreze. Şi-apoi, iertaţi-mi expresia, 
cămaşa-i mai aproape decât haina. Aşa se face că, la un con-
curs, este favorizat cineva de-al locului şi nu cel venit dinafară.
M.S.: În noile condiţii din România, dacă ar fi s-o ia de la 
capăt, doctorul în Teologie Cezar Vasiliu ce ar face: ar pleca 
sau ar rămâne?
C.V.: N-aş mai pleca. Anii ăştia, din 9 februarie 1984 până 
astăzi, au fost deosebit de dificili pentru noi, pentru familie. 
N-aş mai avea tăria să o iau de la capăt. Atunci, a fost şi o doză 
de – cum să-i spun? – de nebunie.
M.S.: Şi ceva spirit de aventură?
C.V.: Nu atât aventură. Eu am avut probleme; şapte ani şi 
jumătate nu mi s-a recunoscut doctoratul obţinut la Roma. 
Mulţi factori s-au conjugat ca viaţa mea să fie destul de dificilă.
M.S.: Gest disperat?
C.V.: Da, a fost vorba chiar de o disperare. Şi ne-am zis că, 
dacă găsim o ocazie, plecăm.
M.S.: Aţi găsit-o, aţi folosit-o! Se cuvin două vorbe şi despre 
familie.
C.V.: Soţia mea este cu mine. Fata este studentă în ultimul an 
la universitate. Ştie româneşte perfect. M-a ajutat şi să sfinţim 
avionul. Vorbeşte câteva limbi şi este şi frumuşică, seamănă 
cu maică-sa.
M.S.: Se pare că nici de trunchiul-tată n-a sărit prea departe 
aşchia, dacă mi-e îngăduită o apreciere obiectivă, să nu-i zi-
cem compliment! Doamna preoteasă e  canadiancă?
C.V.: Nu, este româncă. Clujeancă. La noi se vorbeşte 
româneşte, se mănâncă româneşte. Ascultăm muzică 
românească, avem lucruri româneşti în casă. În concluzie, 
ne-am păstrat caracterul românesc în mica noastră comunitate 
românească din Montreal.

(Foto: TRIBUNA NOASTRĂ)

Părintele Cezar Vasiliu alături de Preafericitul Daniel, Patriarhul B.O.R.
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LitArt vă propune un poet:

Viorel BUCUR
Viorel Bucur s-a născut în 16 noiembrie 1955, în comuna mureşeană Bogata. Deşi a urmat studii superioare 

de chimie, a rămas cu o mare pasiune pentru literatură. A debutat literar cu un grupaj de poezii în revista 
gălăţeană „Boema“. Apoi, a fost antologat cu un ciclu de poezii în volumul colectiv Petale lirice, apărut la Edi-
tura Inforapart Galaţi. Trăieşte de 15 ani în oraşul Karlsruhe, Germania. Este căsătorit şi are doi copii.

Deşi a publicat puţin, Viorel Bucur este un poet matur, pe deplin format. Scrierile lui au un fior liric interior 
care secondează din umbră ideea, asigurându-i poeziei o extraordinară unitate de viziune. Când crezi că te-ai 
lămurit şi că poetul este un expresionist ponderat, descoperi cadenţe şi note bacoviene în textele lui şi îl situezi 
imediat în simbolism; iar când eşti aproape convins de persistenţa inflexiunilor clasice în versurile sale, cali-
grafiate cu eleganţă şi lejeritate... neotradiţionalistă, identifici, în alte scrieri, ironia, ludicul şi tehnicile poetice 
specifice postmodernismului... Pus în dificultate, laşi totul baltă şi îţi vine în minte ceea ce spunea, cândva, 
Lucian Blaga, în Trilogia culturii, referitor la modul în care s-a exercitat, în timpul istoric, influenţa culturii 
germane asupra spiritului românesc: cum că ar fi o influenţă catalitică, care te îndeamnă, în subsidiar, să fii 
tu însuţi! Nu ştiu dacă teoria lui Blaga mai este valabilă astăzi, dar ştiu că, în relaţie cu producţiile lirice din 
această pagină, sau, mai precis, cu autorul lor, am fost fulgerat de o ultimă constatare: Viorel Bucur, ca poet, 
este el însuşi! Adică, mai explicit: este un poet autentic, original!

                                                                                                                          Eugeniu  NISTOR

Braţele frânte ale mării

Îţi simt doar tremurul uşor
când, fără milă,
ţărmul frânge braţele mării,
iar briza sărată
îţi risipeşte palmele uscate
în nesfârşite furtuni de nisip.
Şi tu râzi, râzi
şi nu înţelegi
această mică amăgire a valurilor,
graba cu care se împing,
unul pe celălalt,
pe fruntea încreţită a mării,
spre un neştiut,
dar atât de odihnitor,
naufragiu.

Caută-mi aripi

Caută-mi aripi
în zborul înalt al păsării
cuibărită sub streaşina ochilor
sau, mai bine,
pluteşte-mă,
unduindu-mă uşor cu şoldurile
sau tremurul sânilor;
aripi de frunze
să-mi creşti,
hrănindu-le cu seva trupului tău,
până când toamna
îmi va îngălbeni zborul
căzându-mă.

Cădere în gol

La început,
cruci alungite
au cercetat îndelung
ochii pâlpâitori ai stelelor
în căutarea unor umbre ale 
trecerii;
apoi au înţepenit
în albia secată a pârâului,
iar pe locul vechiului cimitir
cai fără stăpân
şi-au însângerat nările 
tremurânde
în căutarea unui zvon de nefiinţă,
prăvălindu-se într-un târziu,
după un galop năpraznic,
în prăpastia dinspre apus.
Au rămas doar văduvele
să scurme în tranşeele noroite
după vreo urmă de picior
sau câteva degete încremenite
pe glia prăbuşită
din care să modeleze
în lutul sfărâmicios,
un mic semn al rostului lor 
nemaiavut.

Iar undeva, în văzduh,
un dangăt ciudat de clopot
vestea intrarea în nefiinţă
a mileniului nostru.

Cântec şoptit

Cântec şoptit
în murmur de ape.

Maluri dezmierdate de valuri.

Lumina ce moare
în cinic apus.

Licurici risipiţi printre maci.

Floare uitată
în cireşul din deal.

Picătură de rouă-ngheţată.

Privirea în urmã
după pasărea dusă.

Viscol printre genele strânse.

Liniştea mea

Mai întâi voi opri scrisul
şi cititul,
deşi noaptea va şterge,
oricum,
orice literă.
Apoi voi alunga şoaptele
înfipte-n urechi,
lipite indecent de buze
şi le voi trimite înapoi,
în ţipăt.
Voi dori doar liniştea mea
înghesuită în tremurul îngust
dintre ochi şi pleoapă,
dintre frunte
şi atingerea grăbită a mâinii 
străine.
Nu voi reuşi vreodată să mă 
prăbuşesc
cu adevărat.
Voi fi doar puţin mai mirat
şi, în orice caz,
mult mai căzut pe gânduri.

Lumini şi umbre

Eu sunt lumina
strivită de palma uscată
ce-ţi astupă vederea
şi-atunci
de ce mă cauţi doar noaptea
când strâng în pumni
bucăţi mari de întuneric?
Sunt turnul semeţ
înflorit în zori
sub îmbrăţişarea fierbinte
a frunzei de iederă
şi-atunci
de ce mă cauţi doar iarna
când strâng îngheţat între ziduri
doar o biată celulă de temniţă?
Suntem două încăperi
şi-ntre noi
un perete de sticlă,
lumini şi umbre,
deopotrivă risipite prin colţuri;
ne vedem - 
nu ne vom simţi vreodată.

Mitul veşniciei

Voi fi mereu
între lumina ta
şi umbra-mi căzută
pentru ca tu
nicicând să nu cunoşti
noaptea de dincolo de mine,
ci doar
să atingi cu privirea
necuprinsul petec de cer
pe care
norii secaţi de ploaie
se-ngrămădesc
deasupra pustiului din mine.
Voi fi mereu
între tine
şi noaptea mea
până când
mănunchiul tău de raze
va destrăma
forma îngheţată
prin care umbra mea
îşi trăieşte ultima secundă
din mitul veşniciei.

Ninsoarea fără sfârşit

A îngheţat demult
răsuflarea grăbită
a lumilor noastre;
tu nu mai ştii să arzi,
eu nu mai pot
nici măcar să domolesc
dogoarea cenuşii -
azi ne găsim tot mai greu
prin fumul
ce îneacă plămânii albi
ai ninsorii fără sfârşit,
iar tu ai vrea să plângi
sau să fumezi -
niciodată n-ai ştiut
să alegi răul cel mai mic -
doar răsuflarea
îţi este tot mai albă,
ademenită de plămânii de gheaţă
ai ninsorii fără sfârşit... Poezie de (pseudo) dragoste

Iubito, iubito,
glasul tău
sunet de clopot
rezemând crucea
din vârful catedralei
ochii tăi
două rândunele
căzute în zbor
vestind ploaia prin frunze
plutirea părului tău
foşnetul plopilor
la ceasul amurgului
când umbre prelungi se revarsă
peste pajiştea mută.

Iar noi doi - înserarea
un gând îngheţat
de spaimele nopţii.

Prea...

Mult prea multe lacrimi
doar pentru un zâmbet,
prea puţine ţărmuri
pentru-atâta mare,
durere prea multă
pentr-un singur scâncet
şi prea multe umbre
pentr-un singur soare.

Lacrimi prea puţine
pentr-o frunză moartă,
mult prea multe ţărmuri
în furtuna sumbră,
chipuri deformate
în oglinda spartă,
fruntea aşteptându-şi
alungata umbră.

Râul care doarme

Mă-ntorc mereu prin timpuri
la râul care doarme
în aşternut de ape
şi pernă de nisipuri,
cu mici sclipiri de gene
şi nesfârşite larme,
frânturi de vise albe,
fărâmiţate chipuri.
Mă ţin de mână ramuri
de sălcii plângătoare
şi-aud undele goale
vorbind în somn prin noapte,
chemări ce mor cu ţipăt
de păsări călătoare,
când râu-şi doarme visul
cu-ademenite şoapte.

Sfinţii alungaţi din icoane

A amuţit clopotul
mănăstirii din deal,
doar pe cărări neumblate
coboară domol
stranii făpturi
purtându-şi cu mirare
crucile.

S-au pustiit zidurile
mănăstirii din deal,
doar noaptea târziu
mâini nevăzute
pictează pe-ascuns
chipurile noii
religii.

E linişte acum
în mănăstirea din deal,
iar pe cărunte cărări,
coboară mereu,
purtându-şi cu mirare
crucile,
sfinţii alungaţi din icoane.

Singurătatea pescăruşului

castelul de nisip
de pe plaja pustie.
L-a luat valul.

curcubeul uscat
de pe umerii norilor.
L-a risipit ploaia.

parfumul femeii
de pe palmele-ntinse.
L-au furat florile.

singurătatea pescăruşului
cu aripa frântă.
Îi rămâne veşnic.

Ilustraţia grafică a paginii:
Andreea ŞERBAN



Un alt senior al artelor 
frumoase - Lucia Călinescu 
- ni se relevă în plină forţă a 
maturităţii artisice. De puţin 
timp, am avut privilegiul 
vernisajului expoziţiei Con-
traste, în care cu subtilitatea-i 
specifică, accentuează an-
titeze. Expoziţia s-a dorit a 
fi un preludiu al unei viitoare 
„personale” de amploare, con-
stituindu-se dintr-o selecţie de 

lucrări recente sau mai vechi, 
un „rezumat” foarte succint al 
creaţiei sale.

În consonanţă cu acele zile 
toride de vară, acum regre-
tate, artista ne-a întâmpinat 
cu un spectacol incandescent, 
jovial, de culori solare, pentru 
ca apoi să ne atragă în atmos-
fera purităţii glaciale a albas-
trului şi verdelui, creând un 
prim contrast. Nu e vorba de o 
oscilaţie ezitantă ci de o son-
dare aprofundată a spaţiului 
coloristic, în funcţie şi de 
subiectul tratat şi implicit de 
elementele de limbaj folosite.

În răstimpul trecut de 
la debutul din 1978, gama 
preocupărilor sale estetice 
s-a diversificat iar viziunea 
asupra lumii s-a nuanţat tot 
mai mult. Zonele de abor-
dare tematică sunt gene-
roase, cu accent în special 
pe introspecţie, pe căutarea 
sinelui, a inimii pulsatorii. 
Uneori natura statică, figu-
rativul mai mult insinuat 
decât explicit, religiosul cu 
inflexiunile sale (reflexie a 
lumii icoanelor des sondată 
de artistă), gestualismul tem-
perat topit în zone de cu-
loare, toate resimt intervenţia 
sensibilă şi totuşi alertă a 
unui spirit deschis. Ceea 
ce persistă este dualitatea: 
lumină-întuneric, rece-cald, 
umbre versus sclipiri.

Forma şi culoarea rela-
ţionează, în sensul completării 
reciproce cu accent pe domi-

nanta coloristică, efectul plas-
tic căutat fiind mai degrabă 
unul pictural, puternic textu-
rat. Tot culoarea este cea care 
stabileşte centrul de interes în 
citirea compoziţiei. Preferinţa 
pentru tipul de compoziţie  
„extrovertită” şi dinamică 
este evidentă.

Suita aşa-numitelor „pânze 
optimiste”, elaborate „à la pri-
ma” şi care sugereaza sponta-

neitatea gestului, se axează 
pe efectul solar al culorilor 
calde, cunfundate în lumină. 
Roşul, culoarea 
flăcării, permite 
o plenitudine de 
modulaţii interi-
oare, oranjul este 
oscilant, făcând 
e c h i l i b r i s t i c ă 
între galben şi 
roşu, acestea din 
urmă concertând 
pe tonuri înalte. 
De fiecare dată 
însă, pete, haşuri 
sau grafisme de 
negru vin să con-
fere strălucire, 
să intensifice 
culorile calde şi 
să le potenţeze 
strălucirea. Toate 
aceste subtilităţi 
sunt exploatate cu 
tact de un artist 
care ştie multe 
şi prea bine, din 
bucătăria melan-
jului coloristic. 

În pandant 
sau într-un alt 
tip de contrast, 
i ncandescen ţ a 
acestora se domo-
leşte prin pânzele 
care sondează 
spaţiul nesfârşit 
al universului, 
explorând coarda 
cromatică a al-
bastrului. Muzica 
sferelor ne duce 

cu gândul la Pitagora care a 
spus: “În unduirea corzilor 
este geometrie. În spaţiul 
sferelor există muzică”. Şi 
am putea continua cu faptul 
că arta cuprinde şi spaţiu şi 
muzică şi geometrie. Catedra-
la celestă ne induce în atmos-
fera solemnă a unui amplu 
spaţiu sacru, atmosferă creată 
de verticalitatea compoziţiei, 
al cărei sens de citire ne duce 

spre pata de gal-
ben - posibilă 
lumină sacră. 
Galbenul caută 
să se scufunde 
în liniştea albas-
trului. În acest 
caz, asocierea 
albastrului rece 
completează uni-
tar mesajul şi 
senzaţia de adân-
cime, culoarea 
trăind în simbioză 
cu forma. Dintr-o 
altă lucrare, ochiul 
divin domină ar-
monia creaţiei 
sale.

Îngerii sau 
heruvimii închi-
puiţi de artista 
Lucia Călinescu 
sunt la zona de 
interferenţă cu 
icoanele pe care 
le meşteşugeşte 
cu migală. La un 
moment dat, ei 
se esenţializează 
în simbolul ari-
pii sau al aripi-
lor. Sunt aripi 
protectoare pe 
Scara cerească, 
făcând legatura 

între pământesc şi ceresc, 
între sacru şi profan ca o 
coloană cosmică, ca un Axis 

mundi. Lucrarea comunică 
cu privitorul nu doar la nive-
lul simbolisticii ci şi la nive-
lul rafinării coloristice şi al 
texturării pastei; zonele de 
aplat alternând cu cele de rit-
mare prin vibrare.

În lucrarea Interiorizare, 
linia neagră de contur a nudu-
lui este cea care orchestrează 
întreaga compoziţie pe axul 
principal vertical, iar zona de 
negru din registrul superior 
apasă, dar nu sufocă pentru că 
e contrabalansată de roşu.

Amprentele se constru-
iesc pe o structură gemetrică 
rectilinie, pe un sistem de 
linii orizontale pe care se 
clădesc benzile de culoare 
teroasă: ocruri şi brunuri. Pe 
această reţea apare conturat 
centrul de interes sub forma 
peştelui, care este mai mult 
sugerat de întretăierile grafice 
de linii care formează solzii 
aurii, amprentaţi. Motivul 
peştelui apare fie ca pretext 
al unei naturi statice (semni-
ficând „hrana”), fie ca simbol 
al creştinătăţii (Iisus pescar 
de oameni) sau pur şi sim-
plu reprezentând unul din ele-
mentele primordiale-apa. 

  Artista conferă umbre-
lor mai multă consistenţă şi 
atenţie, deoarece, susţine ea: 
„de multe ori, umbrele sunt 
mai importante ca purtătorul 
lor”. Pot fi umbre ale trecutu-
lui, umbre de îndoială, umbre 
ale unei lumini clare sau din 
contră, abia filtrate. Pot fi la 
fel de bine lucruri pe care le 
doreşti lăsate-n umbră, toate 
însă, sugerează existenţa 
unei prezenţe (umană sau 
materială). Din nou contrast: 
lumină-întuneric, rezultând 
umbra. 
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Contraste
de Cora FODOR Aflată la cea de-a VI-a ediţie, expoziţia „Totem” 

găzduită în această perioadă de Galeria UAP, este 
unul dintre importantele proiecte expoziţionale 
ale urbei târgumureşene, cu deja împământenită 
tradiţie. Cel care cu încăpăţânată cerbicie a reuşit 
să iniţieze şi să asigure din 2002 (cu intermitenţe 
de ordin financiar) continuitatea acestui eveniment, 
este artistul Adrian Chira. Anul acesta însă, pentru 
a demonstra că şi „maeştrii în arta de a face bani” 
sunt iubitori de arte, întregul proiect, care a cuprins 
şi o tabără de pictură pentru copii, a fost finanţat de o 
importantă companie cu sediul la Târgu-Mureş. Într-
o lume trepidantă, cuprinsă de nelinişti, e un gest 

generos, binevenit şi pe viitor pentru alte proiecte 
culturale.

Revenind la expoziţia în curs, ea cuprinde 
lucrările a 60 de artişti, sculptori, pictori, graficieni, 
veniţi de la miazăzi şi miazănoapte, din răsăritul şi 
apusul ţării şi al lumii, să facă o demonstraţie de vir-
tuozitate pe coarda artelor vizuale contemporane, 

sub un singur semn „protector” - cel al totemului. Nu 
sunt deloc de neglijat nume ca Ion Irimescu, Vasile 
Gorduz sau Ion Bitzan, intraţi deja în eternitatea pan-
teonului clasicilor, prin tributul adus artei.

Prin timpuri, însemnătatea, încărcătura semantică 
şi definiţiile totemului au fost multiple, făcând obiec-
tul a numeroase studii, stârnind controversate 

interpretări şi îmbrăcând diferite forme. Ceea ce se 
doreşte acum este eliminarea încărcăturii religioase, 
a destinaţiei ancestrale strict ritualice printr-o re-
definire a totemului după reperele contemporaneităţii 
cu uneltele şi limbajul specific artelor de acum. 

În demersul său, artistul porneşte de la simbol, 
de la semn, de la o sămânţă-idee şi nu de la un ar-
tefact ce ţine de rit. Rezultatul este unul surprinzător: 
60 de lucrări, pe tot atâtea direcţii de exprimare în 
compoziţii ieşite din aria convenţionalului, puternic 
îmbibate în substanţa creativă specifică fiecăruia. 
Simbolurile evocate pot fi uneori uşor recognoscibile 
(inimă, peşte, animal, carte, plantă, etc.) alteori puter-
nic încriptate, dar oricum cu o altă consistenţă decât 
cea originară, prin reinvestirea interpretaţională.

Fie că e nonfigurativ-gestual sau hiperealism, 
arhaism-simbolic sau ready-made, esenţializare sau 
sintetizare, decorativ sau auster, cu tentă ironică sau 
profund spiritualizată, forme epurate sau conglomer-
ate de semne, ludic sau profund interiorizat, lucrările 
au ca numitor comun un singur element: totemul. 

(Cora FODOR)

Totem

Catedrală celestă - acril pe pânză - 100x60 cm

Interiorizare - tehnică mixtă - 80x120 cm
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Kamille: (dând a lehamite din mână) 
Ei sunt doar nişte jucării! Doar şti 
deja asta!! 
Kriss: (oftând) Da îi seduci şi te dis-
trezi să vezi cum umblă în limbă după 
tine. Poţi mai mult de atât.
Kamille: Ce te face să crezi că tu ai 
fost mai mult?
Kriss: (Stupefiat şi aproape 
plângând) Eşti atât de artificială, atât 
de strident şi agresiv aritificială, încât, 
în cele din urmă, devii autentică.
Kamille: Poate. (ridică din umeri) 
Uite ce e Kriss, nu vreau să te fac să 
suferi, nu mi-am dorit niciodată asta, 
dar, nici eu nu înţeleg încă multe des-
pre mine. Nu pot explica. Nu ştiu 
foarte exact ce vreau, dar apreciez 
mult prietenia ta şi, mai mult decât 
orice, nu vreau să pierd respectul tău. 
Eşti unul dintre cei mai importanţi 
oameni din viaţa mea şi nimic nu va 
schimba asta.
Kriss: (se ridică nervos) Respect! 
Ai tupeul să vorbeşti de respect? Tu? 
Eu te-am respectat de la bun început. 
Ţi-am dat tot ce a fost mai bun din 
mine şi TU ai călcat totul în picioare 
şi ai aruncat un maldăr de minciuni 
deasupra. Scuteşte-mă de rolul de 
fecioară pură sau de divă de neînţeles 
de către noi, muritorii de rând. Nu ai 
iubit niciodată în viaţa ta şi în ritmul 
ăsta nici nu o vei face. (o plesneşte) 
Curvă! Nu eşti decât o curvă care se 
crede punctul în jurul căruia se în-
vârte tot universul.
Kamille: (seacă şi dură) Ştii ceva? 
Poţi să-ţi iei iubirea şi toate idioţeniile 
aferente şi să ţi le vâri adânc în cur. 
Nu vreau să iubesc, vreau să seduc! E 
clar. Nu sunt un om care să iubească, 
sunt un rahat cu ochi care îşi foloseşte 
inteligenţa şi frumuseţea pentru a se-
duce. Asta mă face să simt că trăiesc, 
nu iubirea ta de căţeluş bălos cu pula 
sculată! Seduc ca să mă simt vie, 
frumoasă, să simt că pot dărâma prin 
asta zidurile convalescenţei realităţii 
în care îmi bălăcesc numai picioarele. 
Colacul meu de salvare nu eşti Tu, şi 
nu vei fi niciodată. Poate uneori sunt 
puţin curvă, dar voi ajunge mai de-
parte în viaţă decât o vei face tu cu 
toată iubirea ta.
(heblu)

(Spot pe Kriss în mijlocul scenei. 
Citeşte din caiet)
„Câteodată un gol imens mă 
năpădeşte şi încep să-mi aduc aminte 
lucruri şi oameni pe care am încer-
cat să-i trec sub cortina timpului. Nu 
ştiu de ce aş vrea ca lucrurile să fie 
la fel de simple cum erau cu ceva 
ani în urmă, cu toate că simplitatea 
asta e doar o iluzie, un vis scornit 
de o imaginaţie bolnavă care atunci 
când se plictiseşte readuce din tre-
cut feţe şi întâmplări care nu ar tre-
bui să iasă din scorbura în care au 
fost îngropate. Ce penibil!!!! Cât 
de uşor îi este să-şi complice inutil 
viaţa şi să analizeze totul în zeci de 
mi de feluri. Orice ar fi creat fiinţa 
asta stupidă care se numeşte KIM a 
făcut o mare greşeală: I-A PERMIS 
SĂ GÂNDEASCĂ! Ar trebui să nu 
mai gândească, să se bucure pentru o 
frunză sau o rază de soare, pentru un 
zâmbet sau o lacrimă pur şi simplu, 
doar pentru că există. Este autoarea 
morală a tuturor tragediilor şi gân-
durilor negre care îi bântuie nopţile. 
De fapt, creatura asta primară n-ar 
putea supravieţui fară dezastre, 
tragedii şi alte lucruri de genul astă 
şi, cum natura are limitele ei, găseşte 
felurite modalităţi de-a inventa noi 
şi noi tragedii stupide care de fapt 
există doar în imaginaţia ei bolnavă. 
Un individ scrie o poezie la fel cum 
stau şi eu şi scriu aiurelile astea 

târziu în noapte. După câţiva ani alt 
individ o găseşte simpatică şi începe 
să analizeze: de ce a folosit cuvântul 
astă? Oare ce vrea să spună cu asta? 
NIMIC!!!!!!!!!!!!! Poate pur şi sim-
plu se plictisea. Te-ai gândit vreodată 
că omul acela a aşternut nişte cuvinte 
pe o bucată de hârtie fără să vrea să 
spună nimic? Te-ai gândit vreodată 
că poate acele cuvinte erau pur şi 
simplu în el şi au găsit un moment 
când omul nostru nu gândea şi s-au 
gândit să iasă afară? Dacă răspunsul 
este nu înseamnă că ar trebui să în-
cerci să nu te mai gândeşti, mai şti ce 
operă ai putea scoate la iveală.” 
(heblu)

SCENA IV

(Intră Kristin şi Kim, Kim are un  joc 
de remi în mână, Kristin o tavă cu 
sărăţele)
Kim: (cu jocul de remi) Fiţi atenţi ce 
am găsit în frigider.
Kristin: Numai Kat putea să ţină 
jocul de remi în frigider.
(cei patru stau pe perne şi încep să 
aranjeze jocul de remy )
Kim: Haideţi să jucăm pe bani. 1 do-
lar tura. Ce ziceţi?
Kamille: Mai bine jucăm de dragul 
jocului. Ultima oară când am jucat pe 
bani s-a lăsat cu supărări. (se uită cu 
subînţeles la Kristin)
Kristin: (sictirită) Ete na! 
Kamille: Trebuie să recunoşti că nu 
şti să pierzi. N-ai ştiut niciodată.
Kriss: (râzând) să nu uităm faimosul 
incident de la munte de acum câţiva 
ani când, pentru că te-au falimentat 
Kat şi Kamille la Monopoly ai arun-
cat tot jocul cu faţă de masă cu tot. 
Kristin: (sec) Se mai întâmplă.
Kim: (zâmbeşte pe sub mustăţi 
ironic) Mie cel mai tare mi-a plăcut 
când şi-a pierdut salariul pe două 
luni la poker pentru că nu vroia să 
recunoască că nu ştie foarte bine să 
joace...nebunie, nu ar fi întrebat pe ni-
meni care sunt regulile exact dar, or-
goliul ăla cât casa nici nu-i permitea 
să recunoască că e pe lângă şi să plece 
de la masă.
Kristin: (ridică din umeri) Omul cât 
trăieşte învaţă.
Kamille: (se duce să schimbe muzi-
ca) Preferata mea a fost faza de 
acum 2 ani când a pariat cu Kat pe 
100 de dolari că o bate la şah. (merge 
în spatele lui Kristin şi o prinde de 
ambii umeri) Cum era? Mat în 10 
mişcări sau mai puţin? (râde)
Kim: Kat a făcut-o praf.
Kriss: Şi pulbere.
Kamille: Nu i-ai mai răspuns la tele-
fon o lună.
Kim: cred că două zile a studiat apoi 
partida.
Kriss: A mai citit şi vreo două arti-
cole de specialitate.
Kamille: Nu putea pricepe cum i-a 
dat mat în 5 mişcări.
Kim: Nici acum nu pricepe.
Kriss: Eu n-am mai văzut pe nimeni 
să piardă în halul ăla.
Kamille: Apoi o săptămână s-a plâns.
Kim: (o imită pe Kristin) Kat a trişat.
Kriss: (luându-se după Kim) Nu se 
poate aşa ceva.
Kamille: (o imită şi ea pe Kristin) 
100 de dolari! 100 de dolari! Pierduţi 
aiurea în câteva minute.
(Încep toţi trei să râdă în hohote. 
Kristin se ridică şi se îndepărtează 
de ei. Îi priveşte serioasă. Faţa ei nu 
spune nimic.)
Kristin: Kat era singura care 
înţelegea.
Kim: (ironică) Normal, nici ei nu-i 
prea plăcea să piardă. Din punctul 
ăsta de vedere vă potriveaţi.
Kristin: (se repede către Kim şi o 

ia de guler, nu strigă vorbeşte calm, 
răspicat şi fără pasiune) Uite ce 
e, faţă de plapumă. Îţi permiţi cam 
multe şi ar trebui să te potoleşti. Sunt 
lucruri care e mai bine să rămână ne-
spuse.
Kim: (cu mâna pe mâna lui Kristin) 
Ar fi mai bine să te controlezi. Nu 
este momentul potrivit pentru asta!
Kriss: (încercând să intervină între 
cele două) Ce lucruri e mai bine să 
rămână nespuse? (ia mâinile lui Kim 
şi o trage spre el brusc) Kim?! Pentru 
ce anume nu e momentul potrivit?
(Kristin face câţiva paşi spre pub-
lic. Ceilalţi trei îşi îndreaptă atenţia 
către ea.)
Kristin: (se uită către public şi trage 
aer adânc în piept): Cum spuneai 
mai devreme, Kriss? Demonul veşnic 
îndrăgostit? Demonul care nu ştie 
să piardă nu prea sună bine, nu? (se 
întoarce şi începe să se plimbe) Sunt 
lucruri care e mai bine să nu fie spuse, 
mai ales în asemenea momente. 
Glumiţele voastre de mai devreme ar 
fi fost haioase dacă nu a-ţi fi făcut, din 
stilul ăsta de a vă arăta afecţiunea faţa 
de prieteni, un adevărat limbaj comun 
care numai pe voi vă mai amuză. Şi 
Kat ştia asta. Şi vă ura pentru asta.
Kamille: (se aşează pe fotoliu picior 
peste picior) Kat ne ura pentru că 
facem mişto de tine? Asta este chiar 
o teorie interesantă. (ridicând mâna 
către Kim şi Kriss) Staţi jos copii. 
Doamna profesoară are microfonul. 
Linişte! Lecţia a început.
(Kim şi Kriss se aşează pe pernele de 
pe jos)
Kristin: (îi studiază pe toţi trei)  
Acum trei ani de ziua ei voi a-ţi ple-
cat mai repede. Am rămas numai eu 
cu ea, aici, în casa asta, în haosul 
ăsta. M-am dus până la baie şi când 
m-am întors plângea cu sticla de 
Jack în mână. Mai ţineţi minte seara 
aceea? V-aţi distrat copios pe seama 
noastră. Aceeaşi actori, aceeaşi piesă 
răsuflată.
Kim: (Kim se uită către Kriss mirată)
Eu una nu mai ţin minte nimic. Kriss?
(Kriss ridică din umeri)
Kristin: (vine şi se aşează între 
Kriss şi Kim) Care e ultima achiziţie, 
Kristin? S-a adus carne proaspătă la 
măcelărie? Câţi ani are tipul? Gata, ai 
renunţat la studenţi şi actori şomeri? 
Vă sună cunoscut? Nici pe Kat n-aţi 
iertat-o. Aţi tocat-o mărunt, mărunt. 
Kamille: Hai demonule, hai! Ţi-a 
pierit brusc inspiraţia. Nu mai scuipi 
nici o răutate cu limba aia veninoasă? 
Kristin: Viermilor! Căpuşe parazite 
ale societăţii! Nu ştiţi decât să criticaţi 
şi, dacă cumva cinevă vă răspunde pe 
aceeaşi mână, plângeţi ca nişte fetiţe 
trase de codiţe. Cum vreţi să vedeţi 
sensibilitatea unui om dacă nu faceţi 
altceva decât să aruncaţi veşnic cu 
gunoi în el şi să-i readuceţi aminte 
toate defectele, tot timpul. Credeţi 
că nu ştiu ce defecte am? Ştiu foarte 
bine, mult prea bine, dar nu vreau să 
mi se scoată tot timpul ochii pentru 
ele. După un timp nu mai are farmec. 
Te doboară, te îngroapă în propria-ţi 
mizerie. Prietenii ar trebuie să te ajute 
să ieşi la lumină, nu să te ducă, şi mai 
mult, în abis.
Kamille: (se ridică din fotoliu, merge 
şi o strânge puternic în braţe pe 
Kristin) Îmi pare rău. Nu mi-am dat 
seama.
Kim: (se ridică şi vine lângă Kristin 
şi Kamille) Hai mai bine să terminăm 
ce am început. Mergem apoi la mine, 
facem ceva de mâncare, jucăm o 
partidă şi mai bem ceva în cinstea lui 
Kat. 
(încep toţi să strângă lucrurile care 
au mai rămas pe scenă) 
(heblu)

(Spot pe Kim în centrul scenei. 
citeşte)
„Nu poate respira fără iubire. Dis-
perat, caută soluţii pe care ştie că 
nu le va putea pune niciodată în 
practică. Şchiopătează prin viaţă şi 
are nevoie de prezenţa Femeii ca de 
doza zilnică de nicotină. Hingherii 
realităţii îl fugăresc dar el, solitar, 
pluteşte împietrit de săgeata unui 
Cupidon pervers. Ciudat specimen. 
Se înconjoară de femei, le caută, le 
studiază, respectă şi iubeşte. Iubi-
rea învinge totul, chiar şi morala 
şi bunul simţ. Raţiunea dispare în 
subsidiar atunci când iubeşti. Orb, 
surd, pluteşti printre norişori şi câi-
nii umblă cu colaci roz în coadă. Nu 
te poate atinge nimic rău pentru că 
sufletul tău vibrează la unison cu en-
ergiile universului. În tine creşte ar-
borele vieţii udat de fântâna tinereţii. 
Aşa iubeşte Kriss, patetic, triumfător, 
căţeluş 12, dacă e necesar. Şi-a pier-
dut sensul şi acum iubeşte în gol, 
conştient de imposibilitatea situaţiei. 
Nu vrea nici să vadă, nici să audă. 
Ce sens ar avea? În capul lui cântă 
menestreli renaşcentişti pe sub bal-
conul unei Juliete ciudate şi ascuns 
desfrânată. Îmi plânge sufletul pentru 
el, dar e treaba lui să se scuture de 
praful magic al iubirii şi să revină 
la realitate.  Totuşi, în sufletul lui 
se ascunde cea mai fermecătoare 
slăbiciune: nevoia de a fi, la rân-
dul lui, iubit şi admirat. Dincolo de 
limite, dincolo de cuvinte, dincolo de 
viaţă.”
(heblu)

SCENA V

(Kriss şi Kim strâng ultimele lucruri. 
Kim îl studiază cu coada ochiului. 
Pe fundal cântă Goran Bregovici-
Underground Tango)
Kim: Te simţi bine?
Kriss: (îşi caută de lucru cu obi-
ectele din jur) Da, a fost o săptămână 
dificilă. Atâta tot. Nici tu nu arăţi prea 
bine.
Kim: (frecându-şi mâinile) Mă gân-
deam...
Kriss: Prost obicei.
Kim: Da. Cel mai mare defect al 
meu. Cu toate astea, „cogito ergo 
sum!”, cum spunea filosoful (râde) 
Mă simt ciudat. Ca şi când o parte din 
mine a dispărut. Trebuie să învăţ să 
fiu, din nou, întregă. Draga de Kat! 
Câteodată am impresia că eram nu-
mai nişte cobai pentru ea. Poate de 
aceea ne plăcea să îi facem toate jo-
curile. Acum cine va mai regiza?
Kriss: (îi ia mâinile în ale lui) Cred 
că, fiecare dintre noi simte acelaşi lu-
cru, dar, va ieşi şi ceva bun din toată 
tărăşenia asta. Era diabolică, dar era 
corectă. Ştiai exact cât e ceasul. Nu 
am să uit cum m-a luat în ultima zi de 
liceu. „Kriss, te ador, şti asta. Kim e 
prietena mea. Voi doi, însă, mai mult 
discutaţi despre relaţia voastră, decât 
să o trăiţi efectiv. Hotărâţi-vă o dată!” 
Cred că ne-am cam hotărât, nu?
Kim: (timorată) Da. Nu mai suntem 
nici unul la vârsta la care să ne facă 
bine să gândim prea mult. Ar fi cazul 
să mai şi trăim. De fapt, asta vroia şi 
ea. 
Kriss: (râde, dar aproape îi dau lac-
rimile) Hai să lăsăm sentimentalis-
mele pentru altă dată. (se desprinde 
de ea) A fost demult, eram copii şi 
habar nu aveam de nimic. Acum va fi 
cu totul şi cu totul altceva. 
Kim: Chiar îmi doresc asta. Ce doi 
nebuni frumoşi eram în liceu. Acum 
ia te uită la noi. Doi îngeri sparţi care 
se regăsesc după atât de mult timp.
Kriss: (râde ironic) Draga mea, om 
fi noi multe, dar îngeraşi nu suntem 

sigur. Suntem doi oameni realişti 
şi nu are sens să ne ascundem după 
degete sau după cuvinte frumoase. 
Suntem conştienţi amândoi că nu ne 
vom putea întoarce la iubirea aceea. 
Am trecut prin prea multe.
Kim: (râde şi ea) Ne-am maturizat 
prea mult.
Kriss: (oftează) Da. (O ia în braţe) 
Ne merităm reciproc.
Kim: Şi Kamille?
Kriss: (împăcat) Kamille va rămâne 
mereu un om important în viaţa mea, 
aşa cum este un om important şi pen-
tru tine, doar suntem prieteni.
(intră Kamille şi Kristin din 
bucătărie)
Kamille: Am verificat şi bucătărie 
şi baia. Lună şi bec peste tot. Mai 
rămâne să ducem la maşină cutiile 
astea şi gata.
Kristin: Eu şi Kamille am decis 
să mergem câteva zile undeva la 
munte să mai uităm, pe cât posibil, 
de povestea asta. Ce ziceţi, porum-
beilor? Semnaţi?
Kim: (râzând) Semnăm, semnăm!
Kamille: Bun! Rămâne stabilit. Nu 
vă faceţi griji am să mă ocup eu de 
tot.
Kriss: (râde) Lasă, mai bine ne 
ocupăm toţi. Ne-am lămurit ce 
capacităţi organizatorice ai.
Kamille: (glumind şi ea) Ha! Ha! 
Bine, dar să şti Kriss, că aveam de 
gând să pregătesc o porţie dublă de 
prăjitură cu prune special pentru tine. 
Te-ai lins pe bot.
Kriss: Prăjitura ta cu prune e 
demenţială, dar de data asta am să mă 
mulţumesc cu o porţie obişnuită, ca 
toţi ceilalţi.
Kristin: Gata copii! Gata! Hai să 
ducem jos ce mai avem de dus şi să 
mergem la Kim să mâncăm ceva bun.
(pe jos sunt patru cuti, fiecare 
inscripţionată cu numele celor patru. 
Kristin va lua cutia ei. Ceilalţi vor 
face pe rând la fel)
Kim: Paste cu piept de pui şi sos de 
smântână. Cum sună?
Kamille: Mai mult decât perfect.
Kriss: (Se îndreaptă către cutia cu 
numele lui, se apleacă să o ridice dar 
se răzgândeşte.) Aş vrea să vă spun 
ceva înainte să plecăm.
(fetele lasă jos cutiile din mână şi îşi 
îndreaptă atenţia către el)
Kim: Suntem toate numai ochi şi 
urechi.
Kriss: (îşi drege vocea) Voi trei 
sunteţi oamenii mei dragi, parte din 
mine, aşa cum era şi Kat. Poate sună 
penibil, dar chiar cred că noi am fost 
mereu toţi pentru unul şi unul pentru 
toţi, chiar şi aşa, în felul nostru ciudat 
şi ciuntit de a fi şi de a ne exprima. Să 
nu stricăm asta. Pentru noi şi pentru 
Kat.
(cei patru se privesc, îşi ridică cutiile, 
Kriss ia şi cutia lui Kim, fetele spun 
împreună) Pentru noi şi pentru Kat. 
(iesi pe uşa din spatele scenei. Kim 
rămâne în scenă cu jurnalul în mână)
(heblu)
(Camera este golită complet de orice 
urmă că cineva ar fi locuit acolo. Pe 
raftul bicbliotecii este aşezată rama 
în care era poza cu cei cinci pe care 
a luat-o Kristin. Kim ţine în mână 
jurnalul. Ceilalţi trei intră unul câte 
unul pe uşa din spate )
Kriss: Haide Kim. Ai uitat ceva?
Kim: Numai ăsta a mai rămas.
Kriss: Jurnalul, faimosul jurnal. 
Însoţitorul ei de nedespărţit.
Kamille: Esenţa.
Kristin: Trebuia să il punem cu ea.
(Kim lasă jurnalul în mijlocul scenei) 
(ies)

SFÂRŞIT

Personajele: Kat- regizorul din umbră proaspăt condus pe ultimul drum. Geniul neînţeles; Kim- ironia întruchipată. Virtutea inepţiei; Kamille- definiţia sensibilităţii. Îngerul neatins de 
păcat; Kriss- bărbatul din grupul de femei. Fraierul din dotare; Kristin- mâna de fier, raţiunea pură. Demonul veşnic îndrăgostit.

Pentru că unele lucruri trebuie să rămână nespuse:
KAT

(dramă filosofică în cinci scene - continuare din numărul anterior)

Sanda VIŢELAR
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Cartea lui Ion Vianu abundă în fapte, evenimente, întâmplări, 
care configurează o întreagă lume, diminuată sub presiunea timpu-
lui. Episoade din copilărie, ambianţa casei părinteşti, fugura paternă 
reconstituită în culorile afectivităţii, etapele formaţiei şcolare şi uni-
versitare, toate acestea sunt reprezentate prin intermediul unei scriitu-
ri febrile, deloc afectate, care întreprinde exerciţiul spiritual dificil al 
căutării de sine într-un mod cât se poate de natural. Căutarea de sine e 
cea care îl conduce pe memorialist la trăsătura dominantă definitorie, 
şi anume la „pulsiunea de a fi liber”.  Relevante sunt rememorările 
figurii paterne. Chipul lui Tudor Vianu, desluşit cu minuţie şi fineţe 
psihologică, trădează aceeaşi efigie de homo duplex care a mai fost, 
de altfel, remarcată de exegeză. Demne de interes sunt şi portretele, 
unele sumare, altele dezvoltate, ale prietenilor şi disciplolilor lui 
Tudor Vianu (Ion Negoiţescu, Ion Frunzetti, Edgar Papu, Constan-
tin Noica), în care memorialistul pune vervă descriptivă, acuitate a 
surprinderii nuanţelor sufleteşti, dinamism caracterologic. Remarca-
bile sunt, de asemenea, nucleele epice prin care sunt reconstituite 
figuri ale culturii româneşti postbelice aşezate sub semnul tutelar al 
lui Amor intellectualis: figura lui Matei Călinescu (Geamănul), a lui 
Edgar Papu (cel care aprindea steaua din vîrful bradului de Crăciun 
în copilăria autorului), figura tragică a lui Vladimir Ghika, destinul 
dramatic al lui Miron Chiraleu („Cel ce nu s-a predat“) sau al lui 
Mitia Peristeri.

Bildungsroman de o calitate neîndoielnică, cronică de familie şi 
operă memorialistică de amplă rezonanţă etică, Amor intellectualis 
reprezintă una dintre apariţiile demne de tot interesul ale anului 2010.

Fascinaţia trecutului
Continuare din pagina 1

„Cu puţin exerciţiu poţi ajunge să vezi aerul”
de Oana CODARCEA

Critica îl plasează pe Radu 
Petrescu, n. 31 aug. 1927, Bucureşti 
- m. 1 febr. 1982, Bucureşti, în 
perioada postmodernistă. Deşi 
mare parte a operei este scrisă 
în perioada 1950-1070, pub-
licarea acesteia se face după 
vârsta de patruzeci de ani, ca o 
respectare a înţelegerii făcute 
între Radu Petrescu, Mircea 
Horia Simionescu, Costache 
Olăreanu, cei care alcătuiesc Gru-
pul de la Târgovişte, una dintre 
reverberaţiile mişcărilor literare 
din acea perioadă, care se remarcă 
prin originalitate şi tendinţă 
continuă spre perfecţionare.

Opera lui Radu Petrescu 
însumează  proză propriu-zisă 
(Proze şi romanele: O moarte 
în provincie, Ce se vede şi Matei 
Iliescu) şi jurnalele: (Ocheanul 
întors, Părul Berenicei, A treia 
dimensiune, Catalogul mişcărilor 
mele zilnice). Întreaga sa viaţă 
este constituită din operele sale. 
Mare parte a creaţiei literare 
este gândită şi concepută măcar 
ca schemă în timpul activităţii 
didactice din Petriş şi Prundul 
Bârgăului, motiv pentru care lo-
cuitorii de acolo îl revendică pen-
tru ceea ce a produs pentru litera-
tura română, lucru confirmat de 
soţia scriitorului, Adela Petrescu.

Primul jurnal de creaţie este 
Ocheanul întors, publicat în 
1978, iar consemnările din acesta 
datează din perioada 1951-1954, 
când este profesor de limba 
română la Petriş, apoi transferat 
la Prundul Bârgăului, la o şcoală 
cu clase paralele, împreună cu 
soţia sa.

Textul jurnalului combină 
trei tipuri de scriitură: un docu-
mentar informativ, consemnările 
propriu-zise care îl încadrează în 
specia jurnal şi un discurs auc-
torial, element de metaroman, 
observaţie făcută de Nicolae 
Manolescu, la care vom reveni.

Jurnalul conţine notaţii ale 
existenţei unui profesor de lim-
ba română, care pe lângă con-
semnarea activităţilor didacti-
ce făcută fugitiv şi laconic mai 
conţine înregistrarea eforturilor 
care stau în spatele scrierii unor 
opere, în special a romanului 

Matei Iliescu, a cărui scriere a 
durat douăzeci de ani. Intenţia 
în legătură cu acest roman era 
să-l facă infinit, dar să nu declare 
cititorului acest plan. Crearea lui 
nu a fost constantă. A presupus 
efort psihic, pauze îndelungate, 
momente de neputinţă, gol men-
tal, adică un travaliu sinuos şi 
îndelungat, lucru ce-i contrazice 
oarecum concepţia că garanţia 
profunzimii efectului asupra 
cititorului este cartea scrisă şi 
citită în douăsprezece ore „dacă 
respiraţia scriitorului ar fi egală 
cu a cititorului”, afirma diaristul.

Verva pictorică e abundentă 
şi în paginile acestui jurnal. Des-
crierile de tip tablou şi portretele 
completează însemnările zilnice. 
Cerul, copacii, apa, florile, iarba 
respiră prin porii scriiturii. E 
o combinaţie perfectă de vo-
lume şi culori care întregesc şi 
echilibrează compoziţia acesteia. 
„Împrejurul nostru sălcii, răchite, 
o nebună vegetaţie de margini de 
apă. În verde acid, soarele roşu 
peste dealuri violet, dând ierbii de 
pe coline o culoare de aur vechi, o 
patină sub ale cărei luciuri întinse 
albul şi galbenul florilor, violetul 
florilor de lucernă pun reflexe de 
o soliditate aleasă. Trăoaşul, cele 
câteva nuanţe de verde, pe alo-
curi alb, puse-n valoare de un nor 
roşu ce iese din spatele pădurii în 
forma capătului ascuţit al unui 
ou. Aer bun, ţinut, de un sidef 
tare.”(Ocheanul întors)

Perceperea realităţii se face 
însă atunci când stăpâneşti o 
tehnică a privirii, pe care autorul 
jurnalului încearcă să ne-o pre-
dea. Privirea e o punte între două 
repere, iar cea mai înălţătoare 
imagine a aesteia e între o-
chiul tău şi stele. Astfel vei avea 
senzaţia realităţii universului, 
a faptului că faci parte din el şi 
că toate celelalte se deduc. E un 
exerciţiu repetat până când totul 
va deveni instinctual. Tehnica 
va fi desăvârşită şi va deveni artă 
atunci când „poţi ajunge să vezi 
aerul”, spunea Radu Petrescu.

O altă particularitate care îl 
distinge pe scriitor este comen-
tariul auctorial care se comportă 
ca un discurs meta-textual cu 

sarcini multiple: explicitarea fap-
telor, evaluarea lor, întreruperea 
continuităţii narative care, dacă 
în alte cazuri permit o pauză de 
relaxare,  nu se întâmplă la Radu 
Petrescu, acest erudit şi intelectu-
al care îşi confirmă statutul prin 
demonstraţii de cultură în care 
îl introduce pe cititor. Natura 
prozei sale e savantă şi elitistă, 
fapt ce a făcut ca receptarea aces-
teia să fie contradictorie.

Spre deosebire de alţi scri-
itori, Radu Petrescu îşi introduce 
cititorii în tricotarea scriiturii 
tacit şi subtil, nu printr-un dialog 
declarat cu aceştia, transformân-
du-i astfel în executanţi ai parti-
turii. E clar că scriitorul îşi asumă 
rolul de regizor al acestui specta-
col. Se pune însă întrebarea dacă 
un astfel de regizor nu devine 
incomod pentru cititor pentru 
aparenţa sfidătoare în care s-ar 
putea înveşmânta cultura literară 
de care dă dovadă omul de litere.

Chiar dacă cititorul operelor 
radupetresciene e unul inocent 
în ceea ce priveşte ansamblul de 
cunoştinte pe care îl deţine, e 
câştigat dacă se parcurge măcar 
primul nivel de lectură a scri-
erilor sale. Vorbim aici despre 
acel cititor „semi-instruit”, cu o 
practică sumară a lecturii, insă 
disponibil şi dornic să se „civi-
lizeze”, conştient că dobândirea 
onorabilităţii sociale implică şi 
o anumită prestaţie şi o anumită 
prestanţă culturală, după cum 
spunea Paul Cornea. 

Celuilalt tip de cititor, mai 
instruit, mai cult, mai rafinat i se 
adresează asertiunile cu carac-
ter arhivistic, referintele literare, 
citatele netraduse în limbile 
franceză, latină, italiană.

Nu credem că jurnalele lui 
Radu Petrescu sunt scrise ca isto-
rie a vieţii, care după cum afirmă 
autorul, sunt, de altfel, o iluzie, 
căci multe lucruri rămân în afa-
ra notelor „ca un grilaj în faţa 
soarelui cu valurile lui”. Jurnalele 
lui sunt, mai degrabă, o istorie a 
sufletului omului Radu Petrescu, 
acea „flacără în centrul unui 
câmp de zăpezi, pâlpâind într-un 
dans fără egal”.

Mai degrabă un volum de poeme în proză decât un roman, aşa cum 
îl intitulează autorul, e cartea de debut a reghineanului Sorin Pui – S-au 
deschis cerurile, Editura trei, 2009. Aglutinante, interminabile,  alimentate 
de o subiectivitate densă şi dinamizate de o locvacitate neobosită, poemele 
lui sunt construite din notaţia stărilor acute, înregistrând cu febrilitate fluxul 
emoţiilor şi trecându-l printr-un registru nostalgic-meditativ. Meditaţiile lui 
Sorin Pui sunt monologuri euforice, în care propria interioritate e dezvăluită 
cu fervoare, în cadre pline de plasticitate din care nu lipseşte o anume pic-
turalitate a imaginilor. Nu lipseşte nici un evident dramatism al discursului, 
pentru că la Sorin Pui scrisul ţine în mod fatal de o urgenţă a stărilor şi de 
caracterul traumatic al unor experienţe.

Un filon esenţial al cărţii este acela erotic, iar explorările sexualităţii, 
intens senzoriale şi simbolice, se produc pe fundalul imposibilităţii posesiei 
totale, al despărţirii de iubită. De iubită, în condiţiile în care în viaţa eului pe 
care Sorin Pui îl pune sub microscopul textului sunt două femei, una pe care 
o iubeşte şi alta care îl iubeşte...  „după două zile de nevedere sunt pietrificat, 
mă simt sleit, stors de putere şi incapabil să zâmbesc.” Textele se hrănesc 
din potenţialul creator al traumei, din eşec sau dezamăgire, din neîmplinire, 
construindu-se ca nişte spaţii alternative, compensatorii, ale recompunerii 
trecutului. Miza scriiturii lui Sorin Pui e tocmai această recompunere, care 
e şi una a sinelui, din detaliile disparate ale memoriei subiective. O dată cu 
ea, textele sondează caracterul general al stărilor, încercând să descopere 
esenţialitatea situaţiilor trăite. Încercând să înţeleagă resorturile dorinţei, 
autorul notează, câteva rânduri mai jos, într-o lamentaţie uşor stridentă: 
„Doamne, mi-e dor de ea, vai cât mi-e de dor... mă gândesc că doar pentru 
că nu e a mea, că e doar aşa, din când în când a mea, sufăr atât de tare... căci 
doar ceea ce îţi lipseşte îşi doreşti, o vreau şi cu cât nu o am şi nu e alături 
de mine cu atât o doresc mai tare, cu atât îmi lipseşte clipă de clipă .” Din 
propria interioritate, discursul saltă într-o retorică gnomică, filosofică, spe-
culând asupra sensurilor ultime ale lucrurilor şi reuşind, nu de puţine ori, să 
construiască formulări şi sintagme inedite.

Multe aserţiuni au şi o valenţă autoreferenţială, metatextuală, Sorin 
Pui fiind interesat de proprietăţile cuvintelor, de potenţialul lor curator sau 
destructiv, devorant, de abilitatea acestora de a reda stările şi viziunile. 
Sensul scrisului e acela de captatio, Sorin Pui gândind de fapt textul într-
o competiţie cu evanescenţa gândirii: „... voi corecta greşelile ortografice 
mâine, am scris repede pentru a-mi surprinde gândurile înainte ca ele să 
fugă, pot oare să fac treaba asta, Doamne (...) am vrut întotdeauna să scriu 
ceva şi să redau starea aia de gând, ştiţi cumva cum merge gândul, nu... 
atât de repede încât nici degetele mele nu-l pot prinde.” Scrisul răspunde, 
în fond, nevoii de certitudine a propriei identităţi, securizând-o în deter-
minabil şi logic, definindu-i echilibrul aparent. Incertitudinea, ambiguitatea 
stărilor, incontrolabilul – sunt spaimele terifiante ale autorului, textul fiind, 
în fond, o invocare dramatică a ordinii, a inteligibilului. „Aş fi vrut, scrie 
Sorin Pui la un moment dat, să cunosc certitudinea, nu ştiu dacă o întâlneşte 
cineva, şi, mai rău, nu ştiu dacă până la urmă este importantă această cer-
titudine ”.

Un jurnal de stări şi senzaţii, haşurând un profil temperamental şi 
sentimental al propriei identităţi, cartea lui Sorin Pui poate fi o lectură 
incitantă, dacă luăm în calcul faptul că ea ţine de un gen literar atrăgător 
pentru publicul de azi – autoficţiunea, ficţiunea intimă. Mai degrabă poetic 
decât epic, Sorin Pui descrie cu o retorică sinceră şi directă mecanismele 
incertitudinii, neliniştile existenţiale şi interogaţiile grave (spre final, un 
fragment vorbeştechiar despre intuiţia sfârşitului). Dincolo de talentul evi-
dent al scrisului, autorul reghinean e interesant prin încrederea sa absolută, 
aproape mistică,  în literatură, în capacitatea ei de a oferi soluţii existenţiale 
şi răspunsuri fundamentale.

de Dumitru Mircea BUDA

Aventuri în propria 
interioritate

Trimite pe adresa redacţiei un eseu, un reportaj sau un grupaj de poezii şi poţi 
câştiga un exemplar din cartea S-au deschis cerurile, de Sorin Pui.

CONCURS:
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Liliana DOBOŞ LAZĂR

Fântânile negre

Grigorie a cules zorii...
Şi-a smuls cu unghiile, iarba arsă
de furia ignoranţei nopţii

I-au furat drujba şi mierea
şi i-au lăsat amintire
un glonte în frunte,
ca să nu-şi mai amintească
licărirea din ochii vulpoiului, care 
i-a recitat
recviem în doi,
cu suflu de glonţ şi aură de sărăcie.

Moşul şi-a mărturisit
cu limba-nodată de fumul morţii
păcatele, setea de sare 
Crucile au ramas neterminate, umbre 
rătăcitoare.

despicare 

noaptea moare de grija dimineţii 
ploaia îi calcă pe urme
cazon
ca şi cum picăturile ar defila de 
nebune
între marginile unei zile 
pierdută deja

e o linişte vulgară între noi

aşteptăm un tren ce-a uitat să mai 
vină
îl înjurăm în gând pe şeful de gară 
fir-ar

ochii sunt aţintiţi pe linia vieţii
la capătul cerului pasc îngeri abătuţi
nimănui nu-i mai pasă de rai

Mihaela POP

Ilustraţia grafică: Andreea Şerban
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Centrul Multimedia TEATRU 74 organizează în perioada 18-24 octombrie 
2010, cea de a cincea ediţie a festivalului UNIDRAMA.

În urma selecţiei din acest an, echipa TEATRU 74 a selecţionat următoarele  
spectacole:

“Amalia respiră adânc”, de Alina Nelega, cu Cristina Casian, regie Mariana 
Cămărăşan, scenografie Alexandra Penciuc, Producţie Teatrul ACT şi Studioul 
de Teatru Casandra.

“G.O.D.”, un spectacol de Marcel Ţop, după texte de Eric Bogosian, cu 
Toma Dănilă şi participarea video a lui Marius Bodochi, scenografia Anca Cernea, 
producţie Teatrul LUNI de la Green Hours. 

„M-am întors de la supermarket şi i-am tras o mamă de bătaie fiului meu”, 
adaptare după Rodrigo García, un spectacol de şi cu Adina Lazăr, Universitatea 
Babeş Bolyai – Facultatea de Teatru şi Televiziune.

„Mizerabilii, mon amour”, adaptare de Alina Rece după „Ai toată viaţa 
înainte” de Romain Gary şi „Mizerabilii” de Victor Hugo, cu Oana Stancu, Teatrul 
pentru copii şi tineret „Colibri” Craiova.

“Capete Înfierbântate. 13-15 iunie 1990”, de Mihaela Michailov, regie 
David Schwartz, cu Alex Potocean, Scenografie Adrian Cristea producţie David 
Schwartz, tangaProject, Centrul de Introspecţie Vizuală şi tangaProject.

„Vocea broscuţei ţestoase”, adaptare după John van Druten, cu Ana-Maria 
Bălescu, UNATC I. L. Caragiale Bucureşti

Totodată, echipa UNIDRAMA a invitat în festival o parte din câştigătorii 
Galei HOP 2010: Ioan-Mihai Cortea (Premiul “Ştefan Iordache”, cel mai bun 
actor), Laura Bilic (cea mai bună actriţă) Tudor Aaron Istodor (Premiul “Sică 
Alexandrescu”), Ingrid Robu (votul publicului, secţiunea individual).

Centrul Multimedia TEATRU 74 mulţumeşte tuturor celor care au participat 
la preselecţie şi îi aşteaptă cu propuneri şi la ediţia din 2011 a UNIDRAMA.

Director programe Laurenţiu Blaga

La prima vedere, titlul romanului semnat de Andrzej 
Zaniewski pare respingător, la fel cum este perceput şi 
şobolanul, ca specie. Însă după ce începi lectura aces-
tei cărţi, repulsia faţă de rozător se transformă într-o 
empatie ciudată. Totul devine o aventură în care citi-
torul stă cu sufletul la gură alături de personajul prin-
cipal al cărţii – un şobolan – ce îşi povesteşte viaţa sa 
în subteranele mai multor oraşe. 

Unghiul din care povestirea curge într-un ritm 
alert este cel al fiinţei aruncate în măruntaiele mizere 
ale unei vieţi urbane însă, inevitabil, cititorul nu poate să nu fraternizeze cu şobolanul 
cu atât mai mult cu cât, Andrzej Zaniewski trece deloc subtil de la persoana întâi – a 

povesitorului şobolan – la persona a doua – a cititorului om. 
Aceasta, cu atât mai mult, cu cât însuşi autorul recunoaşte 
în postfaţa romanului că, a fost mereu urmărit de ideea 
reîncarnării, de aici putând fi explicată evidenţa parabolei 
prezente în roman. 

Toate acestea nu spun  însă, că şobolanul nostru este 
de fapt un om care povesteşte viaţa unui rozător. Din 
contră. Maniera naturalistă a lui Zaniewski denotă o bogată 
experienţă în ceea ce priveşte viaţa şobolanilor, a modului lor 
de organizare ierarhică. Sunt prezente în roman extrem de 
multe date privind viaţa acestui rozător, elemente ce au-
torul le foloseşte inspirat în crearea povestirii.

Şobolanul parcurge un drum aproape iniţiatic de la 
izgonirea din cuibul matern, peridările cu vaporul, trenul sau 

alte mijloace de transport, până la întoarcerea la locul său de baştină, întoarcere ce se 
dovedeşte a fi o mişcare neinspirată. (Dan Mărăcineanu)

Şobolanul
Autor: Andrzej Zaniewski
Editura: NEMIRA, 2006
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A fost odată ca niciodată, o prinţesă micuţă care se numea 
Păpădina şi care trăia într-un castel alături de tatăl ei, împăratul. 
Păpădinei îi plăcea foarte mult să se joace cu păpuşile. Numai 
că nu doar îi plăcea să se joace, dragostea ei pentru păpuşi mer-
gea până acolo încât îşi dorea să fie ea însăşi o păpuşă! Tot tim-
pul modela figurine din lut sau din ceară, le punea păr, tăiat 
chiar din părul ei galben, le pieptăna şi le croia rochii şi ja-

chete. Când obosea, se 
aşeza pe divan, între 
păpuşi şi stătea ceasuri 
întregi nemişcată, ast-
fel încât dacă cineva 
intra atunci în odaia 
ei, nu-şi dădea seama 
că acolo se afla şi o 
fată în carne şi oase... 
Ei, şi tot jucându-se 
cu păpuşile, Păpădina 
ajunse fată de măritat. 
Şi nu apucă bine tatăl 
ei, împăratul, să dea 

sfoară în ţară că vrea să-şi mărite fata, că şi începură să pice 
peţitorii.

Când un prinţ o vedea înaintând în rochia ei din dantele, cu 
umeri goi, cu faţa ca de ceară şi părul pieptănat într-o mulţime 
de cozi până în pământ, aproape argintii de blonde ce erau, 
holba ochii iar gura începea să i se sprijine de urechi. Dar când 
Păpădina cădea pe un scaun ţeapănă, ţinându-şi braţele cu 
palmele în sus, privind pe lângă el şi surâzând enigmatic, fără 
vreo legătură cu ce se discuta, prinţul îşi aducea aminte de nişte 
treburi grabnice şi îşi scurta vizita, spre disperarea împăratului. 

Într-o zi, la o serbare, Păpădina stătea într-un cerc de oaspeţi 
şi mai însufleţită ca de obicei, rostea o mulţime de vorbe de 
duh, la care tatăl ei 
dădea mulţumit din cap. 
Deodată se ridică br-
usc, se duse la o masă şi 
scoase de pe o tipsie, un 
bostan mic, auriu care îi 
atrăsese atenţia. Ieşi cu 
bostanul în mână fără să 
scoată un cuvânt, lăsând 
în urmă doar o tăcere 
de gheaţă în care se 
auzeau căzând fructele 
răscolite. Merse în odaia 
ei pipăind îngândurată 
bostanul şi se apucă să 
facă din el capul unei 
păpuşi, pe care o întregi 

apoi cu ceară de acelaşi auriu palid. Când păpuşa fu gata, se 
dovedi a fi un prinţişor tare nostim şi care arăta ca viu, numai 
că nu se putea mişca. Îi dete numele Aurin şi îl aşeză între cele-
lalte păpuşi. Era cea mai izbutită păpuşă pe care o meşteşugiseră 
vreodată mâinile ei atât de iscusite. Păpădina îl privi cu atenţie 
şi simţi dragostea pentru Aurin ieşindu-i prin vârfurile dege-
telor, în lujeri de bostan, încolăcindu-se pe baldachin, pe stâlpi 
şi pe turnuri, astfel că a doua zi întregul castel era plin de lujeri 
şi flori de bostan.

Împăratul şi dregătorii se mirară cum de crescuseră lujerii 
peste noapte şi se gândiră să-i dea jos dar văzând că florile lu-
minau ca nişte lămpi şi înveseleau castelul, îi lăsară în pace. 

Păpădina cosea de dimineaţă până seara târziu în patul ei 
plin cu păpuşi, cu Aurin 
lângă ea. Iar când ve-
neau peţitorii ieşea la 
dânşii cu Aurin în braţe 
şi vorbea cu ei – sau 
mai bine zis tăcea cu ei 
– admirându-şi păpuşa.
-Păpădina e îndrăgostită 
de o păpuşă! spuneau 
unii. 
-Păpădina, deşi e fată 
de măritat, încă se 
joacă cu păpuşile, spu-
neau alţii.

În castel începură a 
se întâmpla lucruri ciu-
date. Într-o dimineaţă, 
împăratul şi curtenii 
săi se treziră purtând 
pe cap bostani în loc de turbane. Apoi o ceată de prinţi care ur-
cau scările încărcaţi cu daruri pentru Păpădina, fură întâmpinaţi 
de o mulţime de bostani care se rostogoleau şi-i dădură de-a 
berbeleacul până afară din castel. Noaptea, odăile erau bântuite 
de umbre lungi, cu capete rotunde iar dimineaţa câte un dregător 
se întreba de ce îşi simte gâtul aşa de ţeapăn şi descoperea că 
dormise cu capul pe un bostan în loc de pernă...  

Împăratul îşi iubea foarte mult fiica şi neştiind ce să facă să 
o vadă fericită, merse la o vrăjitoare vestită şi o rugă să-l trans-
forme pe Aurin într-un prinţ în carne şi oase pentru ca Păpădina 
să se poată mărita cu el. 

Când auzi una ca asta, vrăjitoarea cea vestită, uscată şi 
răsucită, sări cât colo şi ţipă: 
-Iaaaaah! O păpuşă, zici? Hi! hi! Vrei să-ţi măriţi fata cu o 
păpuşă? Hi! hi! Aşa am să fac!

Vrăjitoarea puse ceaunul pe pirostrii, îl umplu cu apă, apoi 
ieşi şi culese în toiul nopţii o mulţime de buruieni şi aduse zece 
pisici negre pe care le aşeză în cerc în jurul ei, să miorlăie câtă 

vreme îşi va face vrăjile. Le puse pe pisici să privească toate 
odată către lemne iar focul se aprinse de la ochii lor. Dar în 
curând un şoarece trecu pe acolo adulmecând fiertura din ceaun 
şi o pisică sau două se 
luară după el. Prinţesa 
se transformă într-o 
păpuşă care stătea 
faţă în faţă cu Aurin 
ţinându-se de mâini. 

Împăratul merse 
iar la vrăjitoarea cea 
vestită. Ea prinse de 
data aceasta douăzeci 
de dulăi negri şi răi şi 
îi puse în cerc. Totul 
merse cum trebuia 
dar pe la mijlocul 
vrăjii, nu se ştie cum 
şi de unde, un iepure 
trecu prin preajmă şi 
un dulău fugi după 
dânsul. Cele două păpuşi prinseră o viaţă a lor, noaptea ele se 
mişcau şi vorbeau.

Vrăjitoarea îi promise împăratului că va face vrăji până când 
prinţesa Păpădina va reveni la vechea ei înfăţişare şi împăratul 
se mai linişti întrucâtva. El o pofti pe vrăjitoare chiar în castel 
pentru a-şi face treaba în siguranţă. De data aceasta ea strânse 
în jurul ceaunului treizeci de vrăjitoare înfiorătoare, care mai de 
care mai uscată şi mai încârligată şi totul merse bine dar spre 
sfârşit un bostan se desprinse de pe un vrej şi căzu în ceaun 
împroşcându-
le cu fiertură 
c l o c o t i t ă . 
Cele treizeci 
de vrăjitoare 
î n f i o r ă t o a r e , 
uscate şi încâr-
ligate căzură 
pe spate şi se 
transformară în 
păpuşi împreună 
cu împăratul şi 
toată curtea.   

Iar Păpădina şi dragostea ei, Aurin au trăit fericiţi până 
la adânci bătrâneţi – deşi nu ştiu dacă ar fi potrivit să zic aşa, 
pentru că păpuşile nu îmbătrânesc - în odaia lor cu păpuşi, din 
castelul cu păpuşi care a rămas acolo, la locul lui. Nimeni nu a 
mai intrat acolo, niciodată, deoarece localnicii se temeau ca nu 
cumva să se lipească vreo vrajă de ei şi să împărtăşească aceeaşi 
soartă...

Dragostea Păpădinei
de Mediana STAN Poveste ilustrată de Melinda RÁDULY

www.cumparcarte.ro vă propune:UNIDRAMA 2010


