
MANIERĂ ȘI STIL : UN FEL DE A 
VEDEA CU OCHII DE ASTĂZI

     Fie că pun în funcțiune arhetipul care pune în valoare structura 
cristalului, fie pe cea străluminată de mișcarea vie a florii, ceramica 
prezentată în Bienala de Arte ale Focului, reunește în structura ei 
labirintică grația și misterul unei lumi magice și plutitoare împreună 
cu figura serpentinată a stilului convulsiv pe care îl regăsim în unele 
viziuni apocaliptice dominate de o natură artificială.
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Postmodernismul românesc se relevă, în poezie, cel puţin, 
ca o orientare literară cu trăsături eclectice, provenind din 
influenţe şi ecouri diverse, dar mai ales din asumarea preme-
ditată a unei poetici în mod programatic mobile şi autentice...

Iulian BOLDEA
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Ceea ce e absolut remarcabil în privinţa transdisciplina-
rităţii, modelul de gândire vizionar pe care Basarab Nicolescu 
l-a formulat cu ani buni în urmă, e faptul că acesta nu a rămas 
un proiect utopic, strict conceptual ci, dimpotrivă, a evoluat...
pag. 2
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„ÎN ACEASTĂ 
LUME NORMALĂ 

NIMIC NU E 
NORMAL”

interviu cu Rareș BUDILEANU, 
regizorul spectacolului 

Schilodul din Inishmaan, 
realizat de Keresztes Franciska 
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Ceea ce e absolut remarcabil 
în privinţa transdisciplinarităţii, 
modelul de gândire vizionar 
pe care Basarab Nicolescu l-a 
formulat cu ani buni în urmă, e 
faptul că acesta nu a rămas un 
proiect utopic, strict conceptual ci, 
dimpotrivă, a evoluat, în ultimele 
trei decenii, într-o structură 
metodologică universală, prin 
care poate fi abordat virtualmente 
orice domeniu al cunoaşterii 
contemporane. Flexibilitatea, 
compatibilitatea spectaculoasă 
şi priza pe care o are la realitatea 
lumii contemporane provin, fără 
îndoială, din ancorarea acestui 
concept în tectonica societăţii 
postmoderne, cu dezarticulările, 
alienările, crizele şi obsesiile 
sale, cu pericolele şi posibilele 
soluţii salvatoare. De altfel, ca 
disciplină unificatoare între 
ştiinţele exacte şi umaniste, 
transdisciplinaritatea a fost de 
la bun început proiectată ca un 
work in progress, cu finalităţi 
mereu fluide şi cu un potenţial 
nemărginit de extindere a 
ariei de cuprindere teoretică şi 
aplicabilitate.

Forma „embrionară” (după 
cum o numeşte Irina Dincă) 
a conceptului e conturată în 
eseul de debut al lui Basarab 
Nicolescu, Ion Barbu – Cosmologia 
„Jocului secund” (1968), o strălu-
cită demonstraţie a naturii 
axiomatice a poeticii barbiliene 
ce izbutea să releve, într-un 
mod revoluţionar, metamorfoza 
literară a unor elemente ma-
tematice. Ştiinţa şi poezia sunt 
aduse într-o conjuncţie fertilă, 
fiind astfel depăşite limitele unei 
perspective interdisciplinare, iar 
modelul de cunoaştere propus 
e menit să treacă dincolo de 
limitele matematicii şi ale 
poeziei, revelând maniera în 
care conceptele matematice sunt 
poetizate, devenind simboluri 
translingvistice. Exegeza lui 
Basarab Nicolescu redescoperă 
imaginea unui Ion Barbu perfect 
consecvent cu sine în cele două 
ipostaze aparent ireconciliabile 
ale creativităţii sale – cea de 
matematician şi cea de poet – 
urmărind structurarea ternară 

a „cosmologiei” jocului secund 
în jurul a trei mituri esenţiale: 
oglinda, nunta şi soarele, cu cifrul 
lor cromatic adiacent (albastru, 
verde, galben). Interpretarea lui 
Basarab Nicolescu se focalizează 
pe dinamica acestor mituri, 
pe capacitatea lor asociativă 
sau disociativă (Joc secund e, 
de pildă, citit ca o conjugare a 
mitului oglinzii cu cel al nunţii 
iar mitul soarelui şi al oglinzii 
fac din Riga Crypto o „replică 
baladescă” a Ritmurilor necesare, 
unde nu Enigel, ci soarele joacă 
rolul „Luceafărului”). Aproape 
patru decenii mai târziu, autorul 
va reveni asupra Jocului secund, 
aducând câteva amendamente 
incitante interpretării iniţiale. 
Astfel, în Rădăcinile libertăţii 
(2004), ciclul e 98 numit „giuvaer 
al transdisciplinarităţii”, întrucât 
al treilea termen al fiecărei triade 
ar constitui, pentru celelalte două, 
„terţul tainic inclus”.

„Noi, particula şi lumea” 
(publicată în Franţa în 1985 şi 
premiată, un an mai târziu, de 
Academia Franceză) e cartea în 
care Basarab Nicolescu încearcă 
o hermeneutică a celor mai noi 
teorii ştiinţifice, apelând la o 
terminologie translingvistică ce 
descinde din conceptele poetizate 
descoperite în „teoremele lirice” 
ale lui Ion Barbu (multe dintre 
poemele acestuia erau numite, 
în eseul din 1968, „teoreme”, 
datorită modului în care 
integrau simboluri aparent 
contradictorii, aşezându-le 
în formulări axiomatice şi în 
structuri geometrice). Obiectivul 
aparent al cărţii e acela de 
a descrie revoluţia cuantică 
şi implicaţiile acesteia în 
cunoaşterea contemporană. 
După o introducere în prin-
cipiile mecanicii cuantice 
(discontinuitate, cauzalitate, non-
separabilitate, indeterminare, 
quarci sau bootstrapping), studiul 
se concentrează pe conceptul 
de „nivel de realitate”, care va 
deveni unul dintre fundamentele 
transdisciplinarităţii. Viziunea 
stratificată a realităţii presupune 
existenţa unui „terţ inclus”, 
care face posibilă transgresarea 
nivelelor realităţii şi reprezintă 
al doilea element fundamental 
al conceptului triadic de 
transdisciplinaritate. Al treilea 
element e tocmai complexitatea, 
exprimând progresele ştiinţifice 
uluitoare ale secolului XX şi 
impactul acestora asupra tutu-
ror domeniilor cunoaşterii, ca 
şi asupra creativităţii şi spiri-
tualităţii umane. Explorarea celor 
mai noi teorii ştiinţifice are, însă, 
pentru Basarab Nicolescu, rolul 
de a evidenţia extinderea acestora 

dincolo de graniţele stricte ale 
ştiinţelor tehnice – aşa cum 
se întâmplă în cazul studiului 
imaginarului iniţiat de Gilbert 
Durand sau al semioticii fondate 
de Charles Sanders Peirce. Astfel, 
transdisciplinaritatea tinde să 
devină un tip de cunoaştere 
totală, obiectul său situându-
se deopotrivă în spaţiul dintre 
discipline şi dincolo de oricare 
dintre acestea, oferind o cale de 
unificare a cunoaşterii uma-
ne. E, fără îndoială, o soluţie 
de stabilitate şi coerenţă a 
cunoaşterii în contextul unei 
lumi postmoderne dezarticulate, 
fragmentare, aflată într-o 
perpetuă hiperspecializare 
a domeniilor de studiu şi a 
registrelor de expresie.

Cartea sistematizează, în 
acelaşi timp, principiile şi 
obiectivele transdisciplinarităţii 
şi limpezeşte distincţia dintre 
aceasta şi inter- sau pluri-
disciplinaritate (acestea două 
rămânând, în ciuda deschiderilor 
oferite, în interiorul graniţelor 
unor discipline anume).

O aplicaţie a sistemului 
teoretic definit în Noi, particula 
şi lumea constituie nucleul 
cărţii din 1988 a lui Basarab 
Nicolescu, Ştiinţa, sensul şi 
evoluţia. Eseu asupra lui Jakob 
Böhme. Transdiciplinaritatea 
operează şi aici ca un mediator 
între ştiinţa şi filosofia modernă, 
opera lui Jakob Böhme fiind 
dezvăluită printr-o perspectivă 
deopotrivă obiectiv-ştiinţifică 
şi implicat-empatică ce are la 
origine, după cum mărturiseşte 
autorul, intersecţia unei „pasiuni” 
cu o „întrebare” – anume 
pasiunea pentru cosmologia lui 
Böhme, afină în mare măsură 
transdisciplinarităţii, respectiv 
întrebarea „de ce ştiinţa modernă 

s-a născut în Occident?”. Atracţia 
lui Nicolescu pentru acest filosof 
din urmă cu aproape patru secole 
e explicată prin capacitatea sa 
de a reconcilia raţionalul şi 
iraţionalul, materia şi spiritul, 
binele şi răul, imaginaţia şi 
realitatea, depăşind astfel logica 
binară şi anticipând cunoaşterea 
ternară (Böhme vorbeşte, în 
cosmologia sa, despre trei lumi 
– cea întunecată, a Tatălui, cea a 
luminii, a Sfântului Spirit şi cea 
exterioară, a lui Satan şi Christ 
– guvernate de şapte calităţi 
(umori sau planete), aşadar nouă 
elemente, în total, organizate în 
trei triade simbolice). Recitind 
lucrarea fundamentală a 
misticului german, Aurora: Die 
Morgenrote im Aufgang (1612) 
(Aurora sau răsăritul care se 
întrezăreşte, în ediţia românească 
din 1993), Basarab Nicolescu 
verifică, pe de o parte, viabilitatea 
principiilor interpretative ale 
transdisciplinarităţii şi descoperă, 
în acelaşi timp, un precursor 
cu totul neaşteptat şi fascinant, 
ale cărui intuiţii şi revelaţii îşi 
păstrează nealterat potenţialul de 
fascinaţie şi deschid perspective 
inedite asupra conjuncţiei dintre 
raţionalitate şi sensibilitate.

„Teoreme poetice” (1994), 
volumul care închide, spune Irina 
Dincă, cercul început în 1968 cu 
monografia dedicată lui Ion Barbu 
(unde Basarab Nicolescu lansase 
conceptul de „teoremă lirică”), 
deschizând, totodată, proiectul 
unei noi filosofii a naturii 
(anunţat şi acesta în cartea 
despre Jakob Böhme), a fost pus, 
de către autor, sub semnul unor 
epifanii şi revelaţii spectaculoase, 
constând în intensificări 
ale percepţiilor şi experienţe 
fulgurante ale frumuseţii tainice 
(Continuarea în pagina 10) 

TEZE ȘI IPOTEZE TRANSDISCIPLINARE
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simţit foarte bine în climatul 
generaţiei 80, dar ea a durat doar 
cât tinereţea noastră. După ce-am 
trecut de 30 de ani, mi-a devenit 
limpede că optzecismul trebuia 
depăşit. Din anii 90, fiecare dintre 
noi a mers mai departe pe cont 
propriu”. Alexandru Muşina, unul 
dintre cei mai fervenţi promotori 
ai cenaclului, teoretician subtil 
al fenomenului poetic modern şi 
postmodern, subliniază rolul lui 
Nicolae Manolescu în orientarea 
membrilor cenaclului, în 
conducerea discuţiilor critice şi 
în formularea unor viziuni lirice: 
„Poezia pe care o făceam, pe care 
ne-o doream era nouă, şi pentru 
el (Nicolae Manolescu, n.m. I.B.)  
nici nu ştiu dacă, atunci, chiar 
o gusta pînă la capăt… Altele au 
fost meritele sale. Şi nu mici: 1. 
ne-a ţinut spatele, a făcut posibil 
ca cenaclul să existe; 2. a creat 
o atmosferă ideală, de mare 
libertate (la un moment dat, 
Coşovei şi subsemnatul am adus 
mitraliere de jucărie şi, în loc de 
comentarii, trăgeam în cei ale 
căror lecturi nu ne plăceau), dar şi 
de rigoare…; 3. era un extraordinar 
comentator pe text (întocmai 
lui Lovinescu, înclina cel mai 
adesea în direcţia dominantă în 
comentariile anterioare, chiar 
dacă greşită, dar analizele sal 
erau strălucitoare)… Însă nu 
Manolescu a făcut cenaclul, nu el 
ne-a învăţat să scriem. Şi cu atît 
mai puţin criticii din cenaclu… 
Miza noastră era poezia, un altfel 
de poezie.”). 

E interesant, însă, modul în 
care Bogdan Ghiu priveşte, din 
interior, istoria şi repercusiunile 
est-etice ale Cenaclului de 
Luni, subliniind actualitatea 
fenomenului, prin practicile 
discursive promovate, prin vocaţia 
ludică, dar şi prin gustul libertăţii 
de creaţie, de gândire şi de rostire: 
„Prin literatura practicată ca unică 
etică socială, prin literatura privită 
implicit ca unic spaţiu de libertate 
responsabilă, dialogală, Cenaclul 
de Luni este, azi, mai actual - 
adică mai urgent actualizabil - ca 
niciodată. Mesajul său, umanist 
tocmai pentru că non-politic şi 
ne-filosofic - literatura, în sens 
extins, ca poziţie etică care nu 
goleşte instrumental cuvintele, 
ci «se joacă» cu consistenţa 
lor plastică, potenţînd-o -, a 
reinventat non-opoziţional şi 
a-cratic democraţia într-un 
context suprem non-democratic. 
Şi chiar într-o democraţie 
formală, precum cea în care trăim, 
resursele democraţiei rămînînd 
«literare», «estetice», «poetice»: 

Iulian BOLDEA

Cenaclul de Luni şi contextul 

postmodernismului românesc

Primele dezbateri, controverse 
şi articole despre postmodernism 
se manifestă în cultura română 
înainte de anul 1980. Mircea 
Martin schiţează, în 1979,  un 
„portret de grup” al noilor 
poeţi, circumscriind mărcile 
distinctive ale noii generaţii 
lirice, constatând o netă voinţă 
de individualizare, dar şi un 
efort de de-liricizare a poeziei, de 
stimulare a prozaismului, practica 
unei „poetici a cotidianului” 
fiind tot mai frecvent utilizată, 
împreună cu o „retorică” a 
dezinhibării şi a desolemnizării 
limbajului. Criticul Ion Pop 
sugerează, în articolul Noua poezie 
nouă, filiaţiile, corespondenţele, 
convergenţele dintre poezia 
optzecistă şi avangardismul 
românesc, prin propensiunea spre 
farsă, bufonerie, spirit insurgent, 
fragmentarism şi aleatoriu, dar şi 
cu predilecţia pentru înregistrarea 
fluxului incontinent de imagini, 
senzaţii şi forme al concretului. 
Postmodernismul românesc se 
relevă, în poezie, cel puţin, ca o 
orientare literară cu trăsături 
eclectice, provenind din influenţe 
şi ecouri diverse, dar mai ales 
din asumarea premeditată a 
unei poetici în mod programatic 
mobile şi autentice, disponibile 
la nou, la experiment, la 
spiritul ludic, fantezist şi ironic. 
Cultivarea, cu premeditare, a 
unei lucidităţi casante, ironice, 
alături de spiritul livresc şi de 
instinctul parodic sunt mărcile 
specifice ale acestei poezii ce 
susţine, totuşi, primatul realului, 
al cotidianului, în dauna oricărei 
idealizări, proclamă starea lirică 
drept stare de urgenţă a fiinţei, 
o stare de criză perpetuă a unui 
eu liric ultragiat de manifestările 
precare ale unui real de o 
concretitudine violentă, agresivă. 
Cei mai importanţi reprezentanţi 
ai postmodernismului poetic 
românesc au mizat pe formule 
lirice diverse, conturând, în registre 
stilistice de o deconcertantă 
varietate, universuri poetice 
convergente, totuşi, mai ales din 
perspectiva prezenţei tutelare 
a unei conştiinţe artistice de 
maximă luciditate. Reprezentanţii 
postmodernismului românesc 
furnizează literaturii române 

un spirit nou, un impuls al 
insurgenţei provocatoare, dar şi o 
redefinire a limbajului poetic, nu 
ca sursă de iluzie incantatorie, ca 
extaz muzical sau ca fascinaţie a 
evaziunii în ficţionalitate, ci, mai 
degrabă, ca o coborâre în infernul 
cotidianului, ca imersiune în 
banalitatea anonimizantă a 
prezentului de cea mai pură şi 
stridentă concreteţe. 

Fenomen cultural de 
incontestabilă importanţă în 
contextul literaturii române 
contemporane, Cenaclul de Luni 
și-a desfășurat activitatea între 
anii 1977 și 1983, în București. 
Rezultat al unei iniţiative a lui 
Radu Călin Cristea, alături de 
Călin Vlasie şi alţi studenţi la 
acea vreme, condus de Nicolae 
Manolescu, cu o primă şedinţă 
ce a avut loc în 3 martie 1977, o zi 
înainte de cutremurul ce a devastat 
Bucureştiul, Cenaclul de Luni a fost 
o lecţie de libertate creatoare şi o 
formă de stimulare a talentului. 
Desigur, istoria, fizionomia şi 
evoluţia acestei grupări trebuie să 
fie inserate în cadrul referenţial 
mai amplu al generaţiei ’80, după 
cum unele racorduri – necesare, 
inevitabile – trebuie întreprinse 
cu ambianţa literară a epocii, 
cu revistele literare studenţeşti 
care au reflectat, în paginile 
lor, activitatea Cenaclului de 
Luni, publicând, totodată, poezii, 
eseuri, articole ale membrilor 
săi (Convingeri comuniste, 
Amfiteatru, Viața Studențească - 
Bucureşti, Echinox – Cluj, Opinia 
studențească, Dialog – Iaşi, Forum 
studențesc – Timişoara). 

Mircea Cărtărescu devine, 
destul de repede, unul dintre 
cei mai reprezentativi poeţi ai 
Cenaclului de Luni şi ai generaţiei 
sale. Într-un interviu acordat 
revistei Vatra, Mircea Cărtărescu 
relatează povestea Cenaclului de 
Luni, a prietenilor şi prieteniilor 
de acolo, a atmosferei de emulaţie 
şi a climatului de exigenţă estetică 
în care se derulau şedinţele 
grupării lunediste: „Poeţii de 
luni erau extrem de uniţi, era o 
emulaţie extraordinară între ei 
şi o admiraţie pe măsură. Anii 
80 au fost cei mai mizerabili pe 
care i-am trăit, dar noi trăiam 
în poezie în asemenea măsură 
încât, când epoca a trecut, eu, cel 
puţin, am refuzat să mai scriu 
versuri. Cu timpul, am ajuns 
să-i cunoaştem şi pe cei din 
provincie, aşa că Ion Mureşan sau 
Stoiciu ne-au devenit apropiaţi, 
mai târziu i-am cunoscut şi pe 
poeţii germani de la noi, care-
au emigrat apoi cu toţii. M-am 

expresivitatea ireductibilă, pe 
care nicio reprezentare, estetică 
sau politică, n-o poate epuiza, a 
fiinţării-împreună, a coexistenţei 
dialogale, prin limbaj, ca limbaj. 
În societate, numai limbajul 
şi «practicile discursive» sînt 
substanţiale, tocmai de aceea fiind 
instrumentalizate şi reificabile”.

Cenaclul de Luni nu era, însă 
un cenaclu exclusiv al poeţilor 
bucureşteni, pentru că acolo 
au citit şi poeţi importanţi din 
provincie, care apoi şi-au redefinit 
fizionomia estetică. Două nume 
se impun cu deosebire: Ion 
Mureşan şi Liviu Ioan Stoiciu. De 
asemenea, în 1981, în urma unei 
invitaţii a lui Traian T. Coşovei, 
citesc în Cenaclul de Luni şi trei 
ieşeni (Liviu Antonesei, Nichita 
Danilov şi Lucian Vasiliu). Demnă 
de interes este, în acelaşi timp, 
deschiderea Cenaclului de Luni 
faţă de tinerii autori, adolescenţi, 
în curs de formare Simona 
Popescu, Caius Dobrescu, Marius 
Oprea și Andrei Bodiu, care au 
citit la cenaclu, au fost susţinuţi 
şi apreciaţi. Cenaclul de Luni, 
nucleu al generaţiei optzeciste, a 
reprezentat în literatura română 
postbelică, cea mai importantă 
grupare postmodernă, prin 
viziune, scriitură şi atitudine, 
coagulate în jurul unor proiecte 
şi aspiraţii comune, conduse cu 
pricepere şi tact de mentorul 
grupării, Nicolae Manolescu. 
Cenaclul de Luni este cenaclul 
unei generaţii poetice şi, totodată, 
al unei stări de spirit în care se 
întretaie ironia, fervoarea, ludicul, 
energia demistificantă şi reveria 
livrescului, atracţia către cotidian 
şi revelaţiile autoreflexivităţii. 
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Istorie

îmi place să scriu
dumezeu
cu d mic
ca un copil
care învață să scrie
pe zidul unei fortărețe
noapte
se a-prinde Răsăritul
ca o iederă
din silex
îmi place să scriu
dumnezeu...

Peisaj

azi soarele aprinde căprioare-n 
deal
c-o mână sigură
precum ideea
nemărginitului apus
bolnav
de neputința singurei priveliști
a neprivirii
care-i taie visul
dintre pământ 
și marginea iubirii
căci zgomotul de pași 
de ar putea trăi
un salt ar fi
către 
o nouă zi

Azi

...și mă întreb 
deja
unde e tot timpul
acela
pe care l-am ucis
rugându-mă

Trecut

la sfârșitul zilei
toate cuvintele se adună
ca păsări pe cadavrul nopții
te ating
ca poemul pe care nu vrei să-l scrii
ca umbra pe care nu vrei s-o 
respiri
ca piatra cu somnul ei uscat
fără vise
dacă te trezești
la sfârșitul zilei
toate cuvintele dispar 

Creație

am vrut să-mi văd puterea
...și te-am făcut Om
o clipă de geniu
suficient cât să-ți cauți Eva
nehotărât
ca un copil părăsit
m-ai inventat 
să mă poți cunoaște
...și te-am făcut Om
ignorând repausul
din căutare
n-ai aflat încă
...și te-am făcut Om
liber
tot exersând 
violența căutării
te-ai fi făcut Zeu
neliniștit
am să-ți reamintesc
mereu
că am lăsat tot Universul 
absurd
...și te-am făcut, Om!

Poeme către Crocodil (literatură pentru copii)

Vulpea

Vulpea poartă o culoare
ruptă dintr-un colţ de soare.
Iarna, însă, când zăpada
duce labele-n coteţ
se albeşte, hoţomana,
şi ignoră cu dispreţ
orice urmă de culoare
ce nu duce la mâncare!

Pisica

Şapte şoapte prinse-n lapte
şi-o mustaţă fără frică
şapte vieţi
şi doi ochi de răpitor
sugerează o pisică!
Ce spun eu! Dar nu-i destul!
Eleganţă, frumuseţe, măiestrie şi 
supleţe…
uneori e încercată
de implozii cu tandreţe!
Însă nu vă resemnaţi,
săculeţe mătăsoase
sub pernuţe răcoroase
repede degenerează
într-o armă japoneză…
sabia de samurai
stă întinsă pe dormeză!

Porcul spinos

Porcul nu-i spinos destul
dacă-i mic.
Singura preocupare
care-o are,
când îşi duce cu mândrie
ţepii în spinare,
este autoritatea înțepată.
Și dezminte logica unui proces 
conex
că nu doare
orice întâlnire inutilă
în acest context.
Ce să-ţi spun?!
Porcul e frumos spinos
nu curat şi mătăsos
sau, ferească sfântul,
mai sfios!

Corbul

Corbul iese-n evidență, 
într-un caz de competență,
prin abilitatea crasă
de-a fura ceva din casă
când marchează
nu dispune 
de procente și chitanțe
de impozit și creanță.
Știe-o tehnică normală:
pentr-un bob de nesimțire
un proces de fâlfâire.

Floarea soarelui

Între frunze şi tulpină
Floarea Soarelui-răsare
a deschis, cu o vecină
un hotel ce dă spre mare!
Purici, goange, drosofile,
orice merge-n-aripat
au venit sa celebreze
atmosfera de palat.
Totul a durat o vară
Cum puteau să nu gândească?!?
Vai! Locaţia de vază
toamna are să ştirbească!

Piţigoiul

Are vrabia un frate
credincios,
ca un abate!
Piţigoi.
E agil, gălăgios,
zboară şi cu susu-n jos!
Însă uneori visează,
şi atunci se relaxează.
Iar pisica plictisită de la soare
poate transforma-ntr-o clipă
într-o pradă jumulită
visătorul Piţigoi.
Astăzi însă va zbura
tot în garderoba sa
fără lipsuri importante
operate-n coada sa.

Doamna Leuştean

Doamna Leuştean apare
sigură, după mişcare,
lâng-o tufă cam smerită
de Țelină ciufulită: 
- Vai, surato! deranjezi
cu aşa o rădăcină inutilă.
Toată ziua nu lucrezi!
Umblă vorba prin grădină
că-n pământ ascunzi o mină?!?
Ia te rog să sesizezi!
altfel, 
iese la lumină
tot complotul, 
şi-o să vezi!
Mâine vin să inspectez.

Crocodilul

Eu, Crocodilul fioros,
pe-alocuri chiar pretenţios!
când vine vorba de culoare
sunt mult mai lung întins la soare
prin gură-mi zboar-o scobitoare,
am gura mare.
Nu glumesc!
Şi zebra pare-ntr-o culoare
când, enervat, mă răsucesc.
Acum vă las,
sunt plictisit.
Sub apă scap de trăncănit!
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În urmă cu vreun an și 
jumătate analizam într-o cro-
nică piesa Diamonds cântată 
de Rihanna, susținând că are 
un videoclip foarte valoros din 
punct de vedere artistic, în a 
cărui regie s-a recurs chiar și la 
concepte filosofice antice și la 
simboluri care astăzi mai sunt 
înțelese doar de cei care consultă 
dicționarele dedicate interesaților 
de antropologia culturală și de 
psihocritică. Vorbeam atunci de 
marea complexitate ideatică și de 
impresionanta forță de sugestie a 
unor imagini metaforice, supra-
puse unui text a cărui miză 
principală este conștientizarea 
erotismului și nu mai puțin asu-
marea destinului artistic. Din 
această perspectivă, videoclipul 
are valoarea unei ars poetica.

Iată că acum Sia, tocmai cea 
care a compus piesa Diamonds, 
și-a lansat în online propria ver-
siune de videoclip, în care se re-
găsesc principii deja vizualizate 
și ascultate în cea a Rihannei, dar 
și particularități semnificative. 
E poate riscant să emit opinii 
despre această nouă versiune 
când monitorizarea îi enunță 
doar 28443 de vizualizări, din care 
vreo 3-4 îmi aparțin, mai ales în 
condițiile în care am dat de ea, cu 
totul întâmplător, abia de vreo oră 
și în alte câteva ceasuri trebuie să 
pun ultimul punct acestei cronici. 
Chiar și așa, cred că merită să 
las de această dată precauția la o 
parte și să spun tare gândul că este 
probabil cel mai valoros videoclip 
dintre toate cele vizionate de mine 
în ultimii ani.

Versiunea Rihannei are o 
componentă pop mult mai accen-
tuată, o stilistică, de asemeni, mult 
mai complexă și, în același timp, 
mai comercială. Videoclipul Siei 
e minimalist la toate nivelurile, 
cu excepția unuia singur, cel liric. 
Tocmai de aceea, nu cred să atingă 

nivelul succesului Rihannei, în 
ochii publicului larg, desigur, 
dar va rămâne cu ascendentul 
valoric în conștiința unui public 
ceva mai pretențios, în sensul în 
care manifestă oarece competență 
artistică. 

Minimalismul este vizibil 
în primul rând din perspecti-
vă muzicală. Instrumentalul 
Rihannei atingea nivelul sim-
fonicului, pe când al Siei e redus 
la acordurile pianului. În ceea 
ce privește vocea, Sia mizează 
pe ideea de live, lăsând sunetul 
natural, neprelucrat și, în plus, 
accentuând participarea afectivă, 
dând frâu liber implicării emo-
ționale. Glasul ei poate atinge cu 
ușurință tonalități înalte și coborî 
deopotrivă adânc în registrul grav. 
Tocmai de aceea i se potrivește 
de minune și această melodie 
melancolică, reușind să-i imprime 
o mare încărcătură lirică. 

Marele atu este însă conceptul 
vizual, partea regizorală și core-
grafică a piesei, aducând la mo-
dul substanțial valoare adăugată 
textului.

Noul videoclip se deschide cu 
imaginea onirică a unei tinere 
care doarme în postură fetală 
fiind apoi transformată într-un 
fel de păpusă sau marionetă pen-
tru umbra mâinilor unui tânăr. 
Umbra poate fi a unui iubit real 

sau doar a unuia imaginar ori 
visat, la fel cum poate reprezenta 
o pseudoîntrupare a destinului 
sau o proiecție onirică a unei 
forțe transcendente. Toate sunt 
posibile, dar indiferent de inter-
pretarea avută în vedere ideea 
esențială este că tânăra, întrupa-
re a feminității, de fapt, pare o 
victimă iremediabilă a capriciilor 
acestei forțe ce o ia în stăpânire, 
jucându-se cu ea după bunu-i 
plac. Cheia erotică a videoclipului 
este evidentă, în acord cu textul, 
evidențiată mai ales de intrarea 
în scenă a dansatoarei la bară. 
Unul din secretele piesei este 
tocmai relegitimarea unei astfel 
de imagini, ce pare inițial kitsch-
oasă, strict comercială. Dimpo-
trivă, la o privire mai atentă, 
dansul captivează până în mă-
sura în care seducția nu mai e 
exercitată de un corp ce incită, ca 
și când s-ar oferi pentru a stârni 
dorințe sau fantezii sexuale și 
a oferi promisiuni de împlinire 
a lor, ci tocmai de grație și 
tehnicitate, transformând dansul 
într-o autentică reprezentație 
artistică. Extazul își dobândește 
astfel natură estetică, depășind 
până la anihilare visceralul, in-
stinctualitatea.

În altă ordine de idei, formula 
„Strălucești ca un diamant!” 
este repetată de cântăreață ca 

o mantră, psihologizând me-
sajul și dându-i totodată o co-
notație mistică, amplificată de 
imaginea totemică a vulturului. 
Pe de o parte, el poate fi răpitorul, 
impulsul erotic masculin, ce caută 
să se năpustească asupra trupului 
frumoasei dansatoare ca asupra 
unei prăzi, ceea ce lansează au-
tomat posibilitatea unei discuții 
despre jocul seducției, feminism 
etc. Pe de alta, îi poate reprezenta 
ei energia vitală, capacitatea de 
seducție însăși, schimbându-se 
astfel cu totul sensul discuției 
despre jocul erotic. Apoi, acvila 
mai poate fi înțeleasă ca totem 
al dansului și, prin extensie, al 
artei înseși. În logica metaforizării 
aviare a unor noțiuni abstracte 
(erotism, energie vitală, capacitate 
de seducție, totem) intră și cadrul 
natural în care se realizează ac-
tul artistic. Singurele lucruri 
artificiale sunt bara de dans și 
echipamentul. Ele țin de cultural 
și civilizație, din care și cu care 
artista se îndreaptă melancolic 
spre natural și ancestral.

Prin mijloace minimaliste, 
videoclipul Diamonds al Siei 
reușește să transmită un 
mesaj polivalent, vorbind la 
modul nostalgic, cu intensitate 
lirică, profunzime și, aș spune, 
compasiune, despre erotism, an-
cestralitate și destin artistic.

SIA – DIAMONDS

Călin CRĂCIUN
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Amor la mare

Așchii de soare se sparg de-al meu trup
Și bronzul m-apasă cu forță,
Din briză schije de aer erup
Și-n mal valuri ard ca o torță.

Atomi de sare plesnesc al meu trup,
Nămolul e negru ca dracul,
Îngeri petale de scoică tot rup,
Te-aduc înspre mine ca racul.

Ape din tine se ung de-al meu trup,
Ești o efervescentă boare,
Ne iubim aprig și tare în grup
Noi doi și o rază de soare.

Călător pe trupul tău

Stau ghemuit în părul tău lins,
Lângă floarea ce-ți umple urechea,
S-aud cum buzele de-un roșu aprins
Pășesc să-și găsească perechea.

Alunec pe gât înspre valea adâncă,
Simt albul din sânii tăi mari,
Aș sări de pe sfârc ca de pe o stâncă
În buric, pentru doar doi icosari.

Dar nu vreau să zbor peste tine
Pentru monede sau mii de comori,
De teama care-mi țiuie-n vine
Să nu ratez vreunul dintre pori.

Pornesc încet către bazinu-ncins
Să-mi scald acolo toată nebunia
Și nu mă dau nicicum învins,
Chiar de țâșnește-năuntru armonia.

Continui cu răbdare de miriapode
Către genunchi să mă rostogolesc,
Pe pulpe îți scriu două ode.
Simt că trăiesc în stil rocambolesc.

Când ți-am atins ușor cu nasul glezna
Și-am mirosit culori pe talpa fină,
Polenu-a părăsit haotic bezna,
Neputând, parcă, să se abțină.

Parcursă-acum din cap până-n picioare,
Tu simți că nu mai vrei nimic,
Ești calmă până data viitoare,
Căci mă ai la degetul tău mic.

Scenă de gelozie

De parcă ieri a fost, mi-aduc aminte:
îți trăgeai în jos, cuminte,
fermoarul gecii tale
roșii ca niște petale
de trandafir japonez.
Și mi-ai spus să m-așez.
Mi-ai demonstrat în zaț că sunt porc
și am vrut de la tine să storc
că, totuși, sunt bun de ceva.
Tu m-ai trimis, pe loc, undeva.
Ți-am amintit că ai paranoia,
că faci din tânțar un sequoia,
că nu poți să vezi nimic clar.
Dar, neașteptat și hilar,
mi-ai dat o palmă și încă una.
„Ia uite, s-a întors iar nebuna!”,
am gândit în timp ce la geacă
îți trăgeai fermoarul în sus.
Tremurând de nervi, tu te-ai dus
și m-ai lăsat cu buza umflată
de la palmă. „O reacție gonflată!”,
mi-am zis. Am plătit consumația,
dar, până să evaluez situația,
te-ai întors și m-ai sărutat,
m-ai lăsat ușor derutat.

Bănuiam c-o să trecem ușor peste toate,
ca două geci roșii, îmbrățișate.

Îngerul păzitor

Înger măiastru cu zbor de morfină,
În ger îți înmoi pielea fină,
Încerc cu un cui să-ți mângâi argintul,
În cerc să-ți torn tot absintul,

Închin pentru tine o cruce albă.
În chin mi se zbat fulgii din salbă,
Închei durerea lor cu al tău har,
În cheie de cifru, în cheie de zar.

Încap între noi o grămadă de cețuri,
În cap porți coroană de ghețuri,
Încetate vor fi orice diferențe,
În cetate de faci reverențe.

Încânt al tău ochi cu aceste versuri,
În cânt, în rime, în mersuri,
Întreabă ce vrei sau respiră-mi la flaut,
În treabă mă aflu, o să te caut.

Așa râvnesc la tine

Așa cum mii de ciocuri
Râvnesc la mii de scorburi,
Așa cum mii de cioburi
Râvnesc la mii de locuri.

Așa cum mii de vânturi
Râvnesc la mii de cânturi.

Așa cum mii de voturi
Râvnesc la mii de trocuri,
Așa cum mii de tocuri
Râvnesc la mii de poturi.

Așa cum linii drepte
Râvnesc la mii de trepte,
Așa râvnesc la tine,
În mii de serpentine.

Cine-i de vină?

Cine-i de vină că-ți ardea doar de cură
de slăbire și visai întruna la pirostrii?
Cine-i de vină că băgai puține-n gură,
dar scoteai o grămadă întreagă de prostii?

Cine-i de vină că te hrăneai doar cu iaurturi,
dar îmi mâncai mie nervii de la dejun la cină?
Cine-i de vină că te țineai de furturi
și ai sustras un an din viața mea puțină?

Cine-i de vină că erai frustrată,
subțire-n trup, subțire-n minte?
Cine-i de vină c-ai rămas nemăritată?
Chiar nu îmi mai aduc aminte...

Nimic

Nimic nu se dilată,
Nimic nu se contractă,
Nimic nu se transformă,
Nimeni nu se nimic.

Nimic nu se face,
Nimic nu se drege,
Nimic nu se mișcă,
Nimeni nu se nimic.

Nimic nu crește,
Nimic nu scade,
Nimic nu curge,
Nimeni nu se nimic.

Nimic nu,
Nimic nimeni,
România.

Capra milenară

Capra vecinului.
Capra cu capul crăpat în patru.
Capra și varza.
Stând capră.
Miorița sigur nu era oaie.

Stat

Stau, stai, stă,
Stăm, stați, stau.
Stat.
Țară.
România.



7 nr. 3 (84) | martie 2017 | www.litart.ro cenaclu/proză scurtă

- O cunoști pe fata aia care și-a 
petrecut toata vara în bocancii 
ăia umblați, deja plictisiți de atâ-
tea ploi și pământuri calde de la 
atâta ropot insistent? Tipa aia 
care cutreiera spontan, dintr-o 
parte în cealaltă, în căutare de 
suflete, experiențe, drumuri noi 
de străbătut, apusuri de văzut și 
răsărituri de admirat? Care co-
lecționa momente, ca să și le pună 
în marea ei cutie cu amintiri? Pe 
bune că și-a petrecut absolut toa-
tă vara numai în festivaluri și 
excursii. Tot cu rucsacul în spate, 
sacul de dormit în brațe și rânjetul 
acela entuziasmat al ei, agățat 
de urechi. Atât de aventuroasă și 
veselă, atât de însetată de expe-
riențe, cu-n suflet atât de liber...

Din ce mi-a tot spus, am dedus 
că de fiecare dată când călătorește, 
ori doar admiră, ori e spectator en-
tuziasmat, ori voluntar dedicat. 
Dar de fiecare dată, mi-a spus ea, 
are trăiri în care pare că îngheață 
totul în jurul ei, exact ca-n filme. 
Totul se încețoșează astfel încât 
ea începe să-și conștientizeze 
exaltarea și tinerețea ei vie. Se 
îndrăgostește de momente, de 
festivaluri, de amintiri, incurabil, 
iremediabil și devine din ce în ce 
mai dependentă de ele. Nu pot 
să înțeleg în totalitate, dar pot să 
o cred pe cuvânt. E o artistă, pâ-
nă la urmă. Pot să-mi imaginez 
cum dansează liberă, desculță, pe 
iarbă, cu ochii închiși și părul ei 
ca flăcările în lumina unui apus 
de vară. Cu zâmbetul acela atât de 
senin și mișcări serafice, delicate, 
indiferent dacă muzica transmite
complet alt tip de vibrații fone-
tice. Doamne, și când se trezește 
din proria-i transă, și când îi vezi 
ochii asemeni unei mări liniștite, 
tresalți. Tresalți pentru că începi 
să-i conștientizezi toată frumu-
sețea ei naturală, ieșită din orice 
tipar sau clasament. Dar fii atent, 
cum mă pierd, ca un îndrăgostit 
romantic ce sunt, în descrierea 
acestei fete, în loc să-ți spun ce am 
de zis de fapt...

Și-a petrecut mult timp poves-
tindu-mi peripeții, pentru că-i pla-
ce să le condimenteze cu emoțiile 
ei și detalii ca să facă întâmplarea 
mai palpitantă. Are talent, e o 
mare povestitoare. Și mi-a spus 
că în momentul în care a pășit în 
inima primului festival, știa că nu 

o să se sature prea curând și cu 
siguranță se va lăcomi.

Bine, și-acum chiar voi începe 
să-ți povestesc de la început.  Cum 
îți ziceam, era veșnic cu sacul 
de dormit în brațe, cu-n zâmbet 
agățat de urechi. Așa a intrat în 
zona de camping a primului ei 
festival din această vară și a fost 
întâmpinată cu o privire curioasă 
a unui băiat care stătea relaxat, 
împrăștiat într-un hamac. Aer 
misterios, atitudine cercetătoare, 
interesată, dar în același timp, 
relaxată și leneșă. I-a captat și ei 
atenția, a recunscut. S-a instalat 
și a fost nevoie să-și instaleze 
și cheful de socializare după un 
drum lung și-un soare care i-a ars 
violent pomeții vreo oră jumătate, 
în amiaza mare. În cele din urmă, 
și hamacul a fost agățat în zona 
specifică. S-a acomodat, atât cu 
atmosfera, cât și cu oamenii din 
jurul ei cu care a început rapid 
să povestească despre fel și fel de 
subiecte. Acest băiat era cel mai 
tăcut dintre toți. El doar privea și 
cel mai probabil își împărtășea 
lui însuși concluziile și părerile. 
Noroc cu expresivitatea lui, care-l 
salva de la a mai verbaliza. A fost 
atât de misterios încât nici măcar 
nu i-a spus numele lui, decât pe 
la finalul zilei, după multe gân-
duri materializate în cuvinte. Glu-
mea, flirta, privea și atât. După 
puțin timp, au plecat amândoi cu 
treabă. Și tot timpul cât au stat 
acolo, s-au tot întâlnit la concerte, 
fie cu pelerine, încercând să tri-
șeze ploaia, fie sub razele soarelui 
canicular. De fiecare dată, îmi zi-
cea ea, uitau de ei în totalitate. Nu-
și dădeau seama că oamenii erau 
împrăștiați peste tot, în preajma 
lor, la petreceri, sub nuci bătrâni, 
cu căști în urechi, îndrăgostiți, 
plimbându-se... Uitau de timp 
și timpul de ei. Bineînțeles, era 
absolut evidentă atracția lor. Cel 
puțin pentru cei din jur, pentru că 
ei încă susțineau că ei conversea-
ză, de dragul unei frumoase priete-
nii. Până când, în penultima 
seară acolo, în timpul activității 
festivalului, au decis să meargă 
impreună cu grupul. Veselie și 
gălăgie. Mergeau pe străzi lumi-
nate, prin oraș, ca să ajungă la 
locul stabilit, un deal înalt de 
unde să vadă împrejurimile. Pe 
la jumătatea drumului, a sim-
țit în mod neașteptat o mână 
caldă, agățată de mâna ei. A fost  
surprinsă de spontaneitatea și 
îndrăzneala unui introvertit. A 
intrat în joc, s-a lăsat purtată 
de o cuminte euforie interioară 
și a continuat drumul. Când au 
ajuns, ca un grup de turiști, au 
stat tăcuți și au admirat pentru 
câteva secunde. Nu realizaseră 
până atunci câte lumini și sunete 
se răsfrâng asupra orașului din 

inima festivalului. S-au mai îm-
prăștiat, care cum, după poze, 
filmări, glumițe și alte bucurii. 
Ea a rămas cu el, undeva într-un 
loc foarte favorabil contemplării 
intense a orașului. Din nou, au 
povestit. Zgribuliți puțin de frig, 
îmbrățișați. Stătea atentă la orice 
mișcare și gest, pentru că, zicea 
ea, a văzut multe filme și știa deja 
ce urma să se întâmple. Un sărut. 
Asta urma. Era angajată în dis-
cursul ei șoptit despre Nimic și 
răsărea soarele. A făcut o scurtă 
pauză ca să-și mai odihnească 
mușchii implicați în actul vorbirii. 
Moment de liniște. Oportunitate 
perfectă. Un sărut blând, tandru 
și delicat chiar la răsărit. Mi-a zis 
apoi puțin dezămăgită că, povestit, 
sună a clișeu americănesc, în rea-
litate însă a fost diferit. Sincer, 
înduioșător și pe bune, romantic.

A continuat să-mi zică apoi că, 
după acest promițător început de 
vacanță, a plecat cu părinții într-o 
țară mediteraneeană, la mare. 
Era absorbită și înnebunită de 
gândul că în sfârșit va avea tim-
pul necesar să citească. Pe plajă, 
scăldată în lumina soarelui, în 
căldura apei mării și delicatețea 
nisipului auriu, împrăștiat de 
multe ori, neglijent, peste pălă-
rii, șezlonguri și printre paginile 
unei cărți. Toată saptămâna cât a 
stat acolo, a citit neîntrerupt, s-a 
încărcat cu energie universală, cu 
sunet vibrant de val care se sparge 
la mal sau care se sparge de stânci, 
fericirea de a privi un orizont 
la care nu-i poți stabili limita și 
briza obraznică. Se mai gândea 
la acel băiat când contempla pei-
saje maritime de apus sau care 
considera ea, că ar fi romantice.

În timp ce-mi zicea, a sărit 
peste o bucată din poveste, consi-
derând-o irelevantă. A zis ceva 
superficial în legătură cu drumul 
spre casă și despre faptul că, de la 
bunici, urma să meargă direct la 
cel mai mare festival al verii. Cum 
îți spuneam, e foarte pasionată...

Voluntară dedicată, iubitoare 
de concerte, vânătoare de schim-
bări și entități noi, a pășit așadar, 
obosită și cu pielea încinsă, pe 
iarba care aparținea acestui fes-
tival pe care l-am menționat 
înainte. Mi-a povestit cu lux de 
amănunte greutatea fiecărui ba-
gaj pe care-l avea și după ce s-a 
chinuit cu ele în zăpușeala orelor 
din miezul zilei, s-a chinuit să 
monteze și un cort. Mi s-a părut 
foarte nostim în acel moment 
cum vrea ea să-și demonstreze 
independența și iscusința în orice 
activitate care necesită chiar și 
aptitudini inexistente sau nedez-
voltate în lista ei nesfârșită ori-
cum, de talente și calități. Nu 
am auzit niciodată un ton mai 
entuziasmat decât al ei când îmi 

vorbea despre toți oamenii pe 
care i-a cunoscut, bineînțeles, 
așa curioasă și interesată cum o 
știu eu că obișnuiește să fie, când 
îmi vorbea despre cum ritmurile 
muzicii nu se opreau nici măcar 
atunci când soarele răsărea, ci 
vibra festivalul pretutindeni și 
încontinuu. Și cum îmi spunea de 
basul impunător al scenelor, de 
castelul Banffy, parte din peisaj, 
încărcat de povești, legende, is-
torie și importanță, așa cum erau 
spectatorii încărcați de veselie și 
spirit tânăr, jucăuș și neobosit. 
Cum era un dute-vino pentu 
oricine și oriunde, o continuă for-
fotă, fie ea sub un soare aspru și 
fierbinte, fie sub picurii grei ai 
celor mai violente și nesăturate 
ploi nocturne. Tot descriind at-
mosfera generală, pe un ton pu-
țin greu de interpretat, mi-a zis 
cum și-a asortat și ea cizmele 
de cauciuc la ținută, și pelerina, 
evident, pentru că așa era moda 
acolo. Să ai încălțămintea îmbră-
cată într-un strat generos de 
materie noroioasă, părul ușor 
ud și o pelerină colorată, ca să te 
vadă prietenii prin mulțimile de 
pasionați ai muzicii live. A ajuns 
la un moment dat la partea în care 
mi-a mărturisit că ce a trăit acolo 
nu va putea fi egalat niciodată. „Să 
stai în fiecare noapte, ca un tânăr 
vesel ce ești, la concerte și să te 
bucuri de spectacol și muzică, dar 
să fii cu picioarele blocate într-un 
pământ mocirlos, cu machiajul 
întins și picuri reci de ploaie 
în ochi. Și nu orice ploaie. Una 
care să dureze câteva ore bune, 
în miezul nopții, o ploaie deasă, 
violentă, în rafale sau constantă. 
Să te minunezi când vezi cât de 
inventivi sunt oamenii, cum 
poartă ochelari de scufundat ca 
să vadă pe scenă, cum își aduc 
jucăriile gonflabile sau cum încep 
o clasică bătaie în noroi, pentru că 
până la urmă... ce mai contează? 
Și apoi să stai să privești artificii 
colorate, spectaculoase și pline 
de personalitate, în timp ce pe 
fața ta se lipesc bucăți de hârtie 
strălucitoare, aruncate în aer ca să 
creioneze și mai tare festivismul 
momentului. Îți imaginezi cum 
te simți? Infinit. Nesfârșit. Veșnic 
tânăr. Nici nu mai realizezi 
dacă ce auzi tu e extazul minții 
tale, al emoțiilor puternice, sau 
sunetele de pe scenă, nu mai faci 
diferența între lacrimi de bucurie 
sau ploaie rostogolită pe obraji.” 
Cam așa s-a exprimat. Și mi-a 
mai zis de altruismul oamenilor, 
care îți ofereau ajutor indiferent 
de situație, cum s-a simțit ca și 
cum în sfârșit vede umanitatea 
adevărată și sinceră și se regăsește 
într-o comunitate de persoane de 
calitate, spontane, optimiste,

(Continuarea în pagina 8) 
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pline de bunătate, compasiune și 
valori asemănătoare. Mi-a arătat 
poze, am văzut lumini, zâmbete, 
vitalitate, concursuri și premii 
(nu prea știe să piardă, și nici nu 
prea a făcut-o), țipete și chiuituri, 
relaxare, plimbare, necunoscuți 
sau iubire, îmbrățisări, sărutări, 
peisaje și chiar cafea neîndulcită 
sau gustări grăbite. Aproape că 
uitase la un moment dat să-mi 
zică și că a împărțit un cort cu 
prietena ei bucureșteancă. Aici 
a devenit emoționată pentru că 
și-a adus aminte cu fidelitate 
fiecare moment de chicoteală, de 
tachinare, de enervare sau con-
solare, fiecare secundă a fiecărui 
zâmbet captat în memoria unui 
aparat foto și fiecare dimineață 
morocănoasă de vară, răcorită, 
pe rând, de un duș rece și inco-
mod. Cam așa a fost pentru ea 
experiența, „Foarte greu de înglo-
bat în cuvinte și timp tot ce am de 
zis, de fapt”.

Te-am plictisit? Mai am pu-
țin... Așadar, a continuat cu 
momentul în care a ajuns la 
bunicii ei și a decis să rămână 
pentru două săptămâni, în inima 
Clujului. Și-a amintit de faptul că 
încă se gândea la acel băiat și au 
reînceput să vorbească. La festival, 
din cauza nenumăratelor condiții 
climatice neobișnuite sau extrem 
de imprevizibile, reîntâlnirea lor 
nu a putut fi posibilă. A profitat de 
timpul pe care l-a avut cu ea în-
săși. Și-a refăcut somnul pierdut 
anterior timp de multe nopți con-
secutive, s-a plimbat fără țintă 
prin piețe și pe străduțe ascunse 
și înguste, prin centru sau prin 
cartiere mărginașe, și pe scurt, a 
încercat să se regăsească pe ea, 
și să-și reconstruiască rezerva de 
energie, ca să-și poată continua 
călătoria până la București. Dru-
muri lungi din nou, zicea ea, 
plictisită oarecum, dar fericită că 
a avut ocazia să le săvârșească. 
Ajunsă în capitală, a început să se 
minuneze de câte zeci de minute 
se scurg încercând să străbați un 
traseu dintr-un cartier în altul cu 
tramvaiul, câtă diversitate, atât 
în oameni, cât și în arhitectură. 
Câte povești spune acest oraș și 
prin câte a trecut, câte locuri de 
plimbat, câte locuri de distrat. S-a 
plimbat cu barca pe lăcușoare ale 
bătrânelor parcuri de îndrăgostiți 
sau potențiali poeți și scriitori, a 
râs și a dansat cu prieteni dragi, 
a hoinărit, de data asta însoțită 
de acea prietenă foarte dragă ei. 
Îi tremura puțin vocea, pentru 
că  povestindu-mi a realizat câte 
a văzut și a trăit, ca și cum era 
aparținătoare locului, ca și cum 
făcea parte din peisajul urban al 
„Micului Paris”. Și cum se spune 
„Călătorului îi stă bine cu drumul”, 
așa și ea, veșnic cu rucsacul în 
spinare și pălăria ei universală, 

pentru orice ocazie sau vreme, 
soare, ploaie, fie pentru a inspira 
eleganță, extravaganță sau doar 
așa, pentru trend.

De obicei când povestește își 
aduce aminte de fel și fel de lucruri 
și tinde să treacă mai superficial 
prin desfășurarea acțiunii unora 
din întâmplări. A fost destul de 
vagă, dar îmi pot aduce aminte 
cu acuratețe privirea ei plină de 
amintire și recunoștință și cum 
își ținea leneșă capul în palme și 
mai sorbea câte-o gură de ceai. Iar 
eu o ascultam cu atenție și interes. 
O sorbeam și eu din ochi cum o 
făcea ea cu ceaiul ei. Iarăși visez...

„Din nou la Cluj”, mi-a spus 
ea. Iar cu băiatul misterios se 
întâlnise doar în memoriile ei, în 
poze sau prin mesaje. Deja începea 
să simtă nevoie de revedere. Și ce 
s-a bucurat în momentul în care 
s-au intersectat la Cluj, ca doi stră-
ini care atunci se cunoscuseră. 
Ca-n filme romantice, clișeice, se 
vedeau, îndrăgostiții, în fiecare 
zi, pe alei, prin parcuri, cocoțați 
pe dealuri și prin hamace, se 
plimbau, se tachinau insistent și 
ofensiv, de drag, deși se supărau 
des unul pe celălalt, organizau seri 
de petrecere sau după-amieze de 
picnic. Zicea ea că totul a fost ca un 
vis, că-i strălucea pielea de fericire 
și nu putea să nu zâmbească 
mai mult de câteva minute. A 
fost înghițită în totalitate de 
sentimente adolescentine, inten-
se, expresive și încăpățânate.

Văd că te-am captivat... Imagi-
nează-ți atunci faptul că un alt 
festival l-au petrecut împreună, 
în Cluj. Mare a fost fericirea de 
a te ține de mână cu o iubire de 
moment, printre atâtea mii de oa-
meni distrați, în găști gălăgioase 
și rebele. Până dimineața, întruna 
o bâțâială dezordonată, de la o 
scenă la alta, mai câte-o privire, 
mai câte-o îmbrățișare, pentru că 
spunea ea, el muncea acolo, iar 
distracția venea odată cu sosirea 
ei în perimetrul scenei alocate. 
Când mi-a spus asta a oftat puțin 
și a continuat să-mi spună că 
echilibrul pseudo-relației lor 
începea încet și dureros să se 
clatine, se dezmembrau ușor 
energiile care îi legau. A refuzat 
să-mi spună motivul, pentru că 
încerca să pară confidențială, ho-
tărâtă, nepăsătoare, indiferen-
tă, puternică, deși sunt sigur că 
își ascunde sufletul ei sensibil și 
delicat în spatele acestei aparențe. 
Poți să-ți dai seama din felul în 
care privește  lumea din jurul ei, 
felul în care gesticulează, cu grație 
și blândețe. Și mi-a spus că ultima 
noapte de festival pentru ea a fost 
o mare dezamăgire, dar înțeleaptă 
fiind, a reușit să amâne gândurile 
frustrante până a doua zi. Zis și 
făcut. Au urmat câteva zile de 
gândit și răzgândit până când a 
ajuns din nou în București.

Ghici ce. Un alt festival. De data 
asta, unul special construit pentru 
tot felul de artiști, designeri, cân-
tăreți și alte tipuri de persoane 
boeme. Se încadra perfect în pei-
saj, pentru că așa cum ziceam, e o 
artistă, chiar și dacă stai să te uiți 
numai la stilul ei vestimentar sau 
modul în care își accesorizează 
absolut toate ținutele. Dacă ai ști 
de câte ori am stat să mă gândesc 
dacă fata asta e atât de aranjată 
chiar și atunci când e îmbrăcată 
într-o banală pijama... Mi-a po-
vestit că a văzut acolo o mare di-
versitate de oameni, creativitate, 
frumusețe în absolut tot ce exista 
pe teritoriului domeniului, poze, 
artă, culori, flori, o atmosferă care 
inspira libertate. În orice mod în 
care poate fi exprimată libertatea. 
A specificat că și-a auzit melodiile 
preferate, pe care le fredonează 
dezinvoltă atât de des,  cântate la 
un microfon, în momentul în care 
ea țopăia exaltată și impresionată 
de magia momentului. Deși două 
zile au trecut ca și cum n-ar fi fost, 
spune ea, își va aduce aminte, cu 
siguranță, de prezența lui acolo și 
de ultima noapte, atât în festival, 
cât și în București. Momentul în 
care s-au destrămat legăturile, în 
care s-au revărsat emoțiile și s-au 
rostogolit pe obrajii îmbujorați 
și fierbinți, lacrimile sincere de 
frustrare și regret. Ochii ei expri-
mau durere și nu pentru el, ci 
pentru sine. Că s-a lăsat dusă de 
o aparență frumoasă și irezistibilă 
și s-a simțit vulnerabilă și slabă. 
Am întrebat-o foarte curios despre 
ce era vorba, de fapt, dar și ea, 
misterioasă, așa cum e, tot n-a 
vrut să-mi spună. N-am insistat. 
Mi-am dat seama că nu-i place 
să vorbească despre asta și nici 
despre festival nu mi-a dat detalii 
și pot să deduc de ce. Asta e tot ce 
știu. 

Înapoi acasă de data asta, după 
veșnicele drumuri. O plimbare 
absolut spontană prin câteva 
orașe ale Europei. Poți să-ți dai 
seama cât de tare iubește fata asta 
călătoriile? Eu nu știu de unde 
atâta energie vie, debordantă. 
Îmi zicea că a fost născută să 
cutreiere. Și cred cu tărie că are 
un talent special. Talentul de 
călători. E liberă. A continuat 
să-mi povestească cum această 
excursie i-a redat toată pacea 
interioară pe care o pierduse 
odată cu pierderea unei prezențe 
care zic eu, nu i-a meritat nici 
măcar o îmbrățișare oferită robo-
tic. Budapesta, prima pe lista 
turului. Dunărea strălucitoare, 
capitala la fel. Timpul a cauzat 
decizia de a merge mai departe 
în Ljubljana și de a rămâne acolo 
mai mult decât fusese de fapt 
plănuit într-un mod, bineînțeles, 
spontan. Înghițită în totalitate 
de entuziasm. Bateria telefonului 
epuizată, memoria plină, emoțiile 
intense imposibil de exteriorizat, 
iar strălucirea reală a acestui oraș 
greu de captat. S-a îndrăgostit 

atât de tare de Ljubljana, de oa-
meni, de podulețe, de pârâiașe, 
statuete, înghețată, cafea, clo-
pote impunătoare, muzică, lu-
mini, activitate, dans, tineret, ro-
mantism, culori, încât a insistat 
să-l revadă și dimineața. Totul la 
fel, doar că străzile străluceau și 
puteai să vezi mai clar seninăta-
tea de pe fața oamenilor. Sper 
să poți să-ți dai seama din re-
producerile mele ceea ce îmi 
transmitea ea când povestea. 
Pasiune. A urmat o parte în care  
nu mi-a mai zis nimic de drum, 
ci direct de destinație. Verona, 
Italia. Aici miros mediteraneean 
și oameni gălăgioși, dar un ro-
mantism clasic, specific, care ți 
s-ar putea părea exagerat la o pri-
mă impresie. Era impresionată 
de stilul și eleganța tuturor ce-
tățenilor, fără excepție, de muzi-
calitatea străzilor, a sunetelor ta-
câmurilor și paharelor cu vin, de 
calde lumini, flori puse-n geam, 
istorie, multă istorie, cărămizi 
bătătorite de vreme și legende 
nespuse. Așa arăta Verona. Și de 
altfel toată Italia pe care a văzut-o. 
Trento și prețioasa Veneție. Visă-
toare îmi zicea, cum se plimba 
ea prin labirintul orașului-insulă 
și își imagina secvențe ca-n fil-
mele de dragoste, hoinărind în 
întuneric, la lumina felinarelor, 
în liniște, cu sunetul apei în sur-
dină, frig înțepător în nări, pe ca-
nale și la o cină specifică, lângă o 
gondolă împopoțonată, însă fără 
gondolier. O colecție atât de bogată 
de cuvinte doar ca să-mi spună 
niște cuvinte cheie pentru fiecare 
loc. Realizezi cu câtă migală ob-
servă ea lucrurile? E clar că a fost 
lăsată pe Pământ, în această viață, 
ca să vadă întreaga noastră lume, 
nestânjenită de nimeni și nimic.

A făcut o pauză și mi-a spus că 
în tot timpul în care ea deschidea 
ochii ca să admire frumusețile 
create de om sau lăsate de natu-
ră, își deschidea sufletul. Așa cum 
privea marea care se defășura 
nesfârșită în fața ochilor ei, fără 
să contureze orizontul, fără să-i 
vadă limita, așa privea ea în față, 
indiferent dacă era înconjurată de 
clădiri, pavaje, oameni, muzică 
sau orice alt element care ar fi pu-
tut să o limiteze spațial. Singurul 
moment în care se întoarce, este 
atunci când își întoarce capul 
ca să i se facă o poză artistică cu 
peisajul, părul în vânt, pătruns 
de razele soarelui și un zâmbet 
jucăuș. Așa procedează ea. Trăiește 
numai în prezent, privește doar în 
față, de aceea e atât de naturală și 
puternică. Explicația ei avea rolul 
de a marca faptul că are modul ei 
de a se elibera, de a iubi sau trăi.

-    Nu o cunosc, dar acum mă 
simt ca un spectator la propriul ei 
spectacol.

-    Și asta e doar o vară, un se-
zon estival...

-    Tu când apari în poveste?
-    Atunci când își va da seama 

cât sunt de îndrăgostit. De ea...



9 nr. 3 (84) | martie 2017 | www.litart.ro cenaclu/poezie

Eroi de carton

Se caută urgent eroi herculieni neînfricaţi,
 să se ia la trântă cu viaţa,
 dar cumpătaţi…
 excese nu se aprobă,
 înfrângeri nu se acceptă,
 iar butoiul cu melancolie provoacă silă 

se caută eroi rebeli dar docili 
din răpitorii ce nu au cunoscut lesa 
se vrea numaidecât soţi model 
zâmbind în instantanee întinse pe sfoara 
pentru rufe

străzile gem de prăzi sfâşiate 
iar în sufragerii în spatele storurilor trase
se rescriu armistiţii 
se înghit supradoze de compromisuri
dar totuşi se caută mereu eroi.

nu se mai caută însă amazoane,
tocmai s-a strigat ”bingo”
a fost descoperită femeia perfectă
cu sâni voluptoși și buze tunate...

”Evrika!” se rostește cu voce tare
iar ea zâmbește larg
crezându-se deja alintată,
de către herculienii pe care-i privește 
cu ochi inexpresivi și goi,
mai goi decât nudul lui Modigliani...

rebelii și toți ceilalți
deopotrivă sunt salvați
și-un vid adânc li se strecoară-n suflet...
sub prețioasele-i veșminte,
lepădate în grabă lângă pat
zace lenesă și crasă...nepăsarea

eroii poartă de-acum stigmatul decadenței
semnat cu ruj sângeriu pe piepturile dezgolite,
ca un pumnal adânc înfipt în inimi...

instantanee împrăstiate de vânt în cele patru 
zări...

Running on empty dreams
   
Pe când ea visa să-ți poarte copiii
tu încă îți purtai visele de copil
în buzunarul de la piept 
astăzi când vă întâlniți în același parc,
ea plimbându-și puștii,
tu pustietățile,
mai zăbovești o clipă 
și privind în urma ei 

te cauți în buzunarele ponosite...
nu mai găsești nimic însă 
în haina ce-ți era platoșă.
într-a ei, în schimb,
pe lângă bomboane și alte zaharicale
sunt scrisori nescrise
și vise netrăite,
știi, visele acelea
pe care le priveai mirat
cum pluteau în jurul ei,
ca un parfum fin,
de câte ori se apropia de tine...
le cântăreai din ochi
aruncându-le dintr-o mână în alta
jonglai cu ele râzând zgomotos
iar ea, cu inima cât un purice
îți găsea tot felul de scuze
pentru cele căzute pe jos
sărmană cerșetoare de iluzii...
și astăzi,
astăzi...privește resemnată
cum treci străin prin parc
și prin inima ei 
care încă se străduiește
să învețe în locul tău
liniștea cuvintelor nerostite...

Iubire străină
              
mă cert cu mine pentru clipa asta 
pe care n-am avut curajul să o opresc
și a trecut pe lângă noi, 
la fel ca restul clipelor 
în care te uitai pe furiș la ceas 

gândind că timpul meu expirase de mult... 
ochi-mi goliți de orgolii 
priveau cum acele ceasornicului destrămau,
unul după altul, 
tablourile zugrăvite cu resturi de iubire 
furate din case străine. 
atârnau straniu pe pereti 
ca nişte ştreanguri spânzurate
deasupra capetelor noastre,
acolo sus, pe eşafod 
unde mințile ni se iubeau pe ascuns 

şi tu plecai mereu fără să privești înapoi 
ca și când iubirea mea ar fi fost o ciumă,
un drog interzis
de care deveniseși dependent
și cu ai cărui aburi denși și grei
desenam himere 
în aerul aproape irespirabil
rămas în încăperea 
ce devenea tot mai îngustă
în lipsa ta

mă cert pe mine însumi
pentru clipele ce picură agonie
peste iubirea scursă precum nisipul din clep-
sidră…
din tablourile noastre
parcă mă privește un strain
deasupra căruia, umbra ștreangului
se leagănă în ritmul pendulului unui ceaso-
rnic
pe ale cărui limbi sunt înscrise
orele de plecare ale trenurilor
spre o altă himeră.

Concursul Național „Ion Creangă” de creație literară – POVEȘTI. Start înscrieri
Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi anunță începerea înscrierilor pentru Concursul Naţional „Ion Creangă” de creaţie literară – 

POVEŞTI,  ajuns anul acesta la ediția a XXV-a. Termenul limită de trimitere a lucrărilor este 31 martie 2017. 
La concurs pot participa români de pretutindeni, care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor (inclusiv din Republica Moldova și Ucraina). 

Manuscrisele (maximum 15 pagini), dactilografiate la 2 rânduri, în 5 exemplare, vor fi însoţite de un motto. Numele autorului, vârsta, adresa, 
numărul de telefon, e-mail-ul se vor afla într-un plic sigilat, pe care va fi scris acelaşi motto şi menţiunea „Poveşti scrise de copii” sau „Poveşti 
scrise de adulţi”. Textele care nu vor respecta aceste rigori vor fi descalificate.

Concurenţii vor expedia lucrările în plic timbrat (imprimate), până la data de 31 martie 2017 (data poştei) pe adresa: Muzeul „Ion Creangă” 
(Bojdeuca), str. Simion Bărnuţiu, nr. 4, Iaşi, cod 700118, tel. 0747/499488. De asemenea, în plic va trebui inserat formatul electronic al lucrărilor.

Juriul va acorda câștigătorilor o serie de premii în cadrul evenimentului „Zilele Bojdeucii” (aprilie 2017), iar poveştile premiate la această 
ediţie vor fi publicate în volumul Poveştile de la Bojdeucă, care va fi lansat în luna aprilie 2018. De asemenea, anul acesta se va lansa volumul 
al XVIII-lea al Poveştilor de la Bojdeucă, ce conține textele autorilor premiați la ediția din anul 2016. 

Mai multe informații se regăsesc pe www.muzeulliteraturiiiasi.ro. 
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a lucrurilor, secondate de 
sentimentul falsităţii generalizate 
a convingerilor umane. Însăşi 
scrierea cărţii e concepută ca o 
trans-scriere a unor „valuri de 
informaţii”, primite într-un fel 
de transă şi structurate ulterior 
în capitole. De altfel, acelaşi 
model revelatoriu, al intrării 
sub posesia unei instanţe 
superioare, e descris şi la originea 
termenului de „terţ tainic 
inclus”, devenit esenţial pentru 
transdisciplinaritate. Interesantă 
e şi definiţia teoremelor poetice, 
considerate a fi „punct de 
convergenţă al fizicii cuantice, 
filosofiei naturii şi experienţei 
interioare”. Nu de puţine ori, 
teoremele lui Basarab Nicolescu 
formulează intuiţii inedite iar 
aserţiunile lansează sintagme 
memorabile. De pildă, opoziţia 
dintre modernitate (o „anti-
alchimie ce transformă aurul 
în gunoi”) şi postmodernitate 
(pusă sub semnul „soarelui 
negru al sfârşitului”) e rezolvată 
printr-o noţiune nouă, aceea 
de „cosmodernitate”, care îşi 
propune să armonizeze atracţia 
pentru tradiţie cu dezvoltarea 
ştiinţei şi tehnicii şi cu 
provocările lumii contemporane. 

În centrul „cosmodernităţii” 
(termen reformulat de Pompiliu 
Crăciunescu, în 2003, drept 
„transmodernitate”) e readus 
Subiectul, care nu mai e separat 
de Obiect ci unificat cu acesta prin 
intermediul terţului tainic inclus 
(expresie a comuniunii sacrale 
dintre subiect şi obiect). Basarab 
Nicolescu revendică, practic, 
poziţia privilegiată a fiinţei 

umane în centrul cosmosului, 
aceasta transgresând toate 
straturile realităţii şi fiind „infinit 
mai complexă decât o galaxie”.
Conceput ca o soluţie la pro-
clamările apocaliptice ale post-
modernităţii (de la moartea lui 
Dumnezeu sau a omului la cea a 
istoriei), „Transdisciplinaritatea 
(manifest)” (1996) e o expunere 
a principiilor proiectului pe care 
cărţile anterioare ale lui Basarab 
Nicolescu îl aproximaseră, anti-
cipaseră şi configuraseră în 

bună măsură. Aspiraţia ultimă 
a autorului e aceea de a genera 
o resurecţie a conştiinţei şi 
creativităţii, redescoperind, 
după cum arată Irina Dincă, 
alternativele aparent pierdute 
ale înţelepciunii şi toleranţei, 
într-o lume postmodernă pola-
rizată între utopiile totalitare 
şi distopiile relativismului 
generalizat. Respingând mode-

lul logicii binare pe care e 
fundamentată cunoaşterea 
ştiinţifică clasică, manifestul 
instituie un nou model de cu-
noaştere, compatibil unei noi 
percepţii a realităţii, mult mai 
apropiate de complexitatea 
lumii contemporane. Cei trei 
piloni ai transdisciplinarităţi - 
axioma terţului tainic inclus, 
axioma nivelelor de realitate şi 
axioma complexităţii – cărora 
le corespund logica, ontologia şi 
epistemologia noii paradigme, 
susţin viziunea unei realităţi cu 
o structură deschisă, Nicolescu 
distingând între realitate (un 
construct ideatic ce confirmă 
experimentele şi reprezentările 
matematice) şi real (înţeles 
drept ceea se ascunde înţelegerii, 

rămânând impenetrabil prin 
mijloacele raţiunii). Între acestea 
operează o „zonă complementară 

de nonrezistenţă”, aceeaşi pe 
care Blaga o numea „cenzură 
transcendentă”, zonă a terţului 
ascuns, cel care e, în cuvintele 
lui Nicolescu, „sursa valorilor 
noastre ultime”. Manifestul 
conţine însă şi o importantă parte 
aplicativă, descriind principiile 
educaţiei transdisciplinare ale 
economiei transdisciplinare, 
eticii transdisciplinare, transcul-
turalităţii, transnaţionalităţii 
ş.a. Sub influenţa fizicii, chiar 
şi cuvintele devin, în translim-
baj, cuante, limbajul universal 
trecând dincolo de cuvinte iar 
istoria devine transistorie, 
focalizată pe clipa prezentă ce 
poate „conţine atât prezentul 
cât şi viitorul”. Nu în ultimul 
rând, condiţia umană e rede-
finită în formula homo sui 
transendentalis, subiectului 
uman fiindu-i redate demnitatea 
şi libertatea absolută a gândirii 
şi percepţiei prin asumarea unei 
deschideri continue, a toleranţei 
şi eticii. Un proiect în perpetuă 
expansiune, operând schimbări 
radicale de paradigmă, simultan, 
în toate domeniile cunoaşterii (de 
la logică la matematică sau fizică 
şi de la filozofie la teologie sau 
literatură), transdisciplinaritatea 
e una dintre cele mai substanţiale 
alternative oferite în ultima 
jumătate de secol crizelor 
postmodernităţii – promiţând 
teoretic şi promovând inclusiv 
pe căi instituţionale, global, o 
revoluţie a cunoaşterii cu efecte 
tămăduitoare asupra discursului 
cultural occidental, sperând să 
resacralizeze lumea de azi şi să 
poată redeştepta în om vocaţia 
misterului. 

     TEZE ȘI IPOTEZE TRANSDISCIPLINARE

Actrița Companiei Liviu 
Rebreanu a Teatrului Național 
Târgu-Mureș, Elena Purea a fost 
nominalizată la Gala Premiilor 
Radio România Cultural 2017, 
pentru rolul Pepa din spectacolul 
FEMEI ÎN PRAGUL UNEI CRIZE DE 
NERVI după Pedro Almodóvar, un 
spectacol de Răzvan Mazilu!!!

Radio România Cultural va 
premia luni, 20 martie, pe scena 
Teatrului Odeon, cele mai impor-
tante reuşite ale culturii din anul 
2016. 

Juriul de specialitate a făcut 
cunoscute nominalizările la cele 
nouă categorii de premii (poezie, 
proză, teatru, film, arte plastice, 
știință, muzică, educație, proiecte 

culturale) care vor fi acordate în 
cadrul celei de-a XVII-a ediţie a 
Galei Premiilor Radio România 
Cultural. 

Radio România Cultural va 
premia, la categoria TEATRU, una 
dintre următoarele nominalizări: 
Regizorul Bobi Pricop și echipa 
spectacolului O întâmplare ciu-
dată cu un câine la miezul nopții 
după Mark Haddon, producție 
a Teatrului Național ,,I. L. Cara-
giale” din București, regizorul Yuri 
Kordonski și echipa spectacolului 
În adâncuri după N.V. Gogol, pro-
ducție a Teatrului Maghiar de 
Stat din Cluj-Napoca, regizoarea 
Catinca Drăgănescu, pentru dina-
mismul temelor abordate, demer-

sul de documentare și pertinența 
viziunii scenice în spectacolele 
sale din 2016, şi actriţa Elena 
Purea, pentru rolul PEPA din spec-
tacolul Femei în pragul unei crize 
de nervi după Pedro Almodóvar, în 
regia lui Răzvan Mazilu, musical 
produs de Teatrul Național din 
Târgu Mureș.

A XVII-a ediţie a Galei 
Premiilor Radio România Cultural 
este un eveniment produs de Ra-
dio România Cultural, în partene-
riat cu Teatrul Odeon. Spectacolul 
va fi transmis în direct onair şi 
online de Radio România Cultur-
al. Înregistrarea show-ului va fi 
difuzată de coproducătorul galei, 
TVR.

Actrița Elena Purea – nominalizată 
la Gala Premiilor Radio România Cultural 
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Binecunoscută în lumea academică, îndeosebi pentru studiile şi 
cercetările de filosofia ştiinţei, doamna Angela Botez îi propune de 
această dată publicului-cititor un volum mai neobişnuit (Filosofia 
în paradigma culturii britanice, Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 2014) care, deşi eterogen în structura capitolelor lui, îşi 
vădeşte unitatea tocmai prin scopul final urmărit: prezentarea 
filosofiei engleze în toată diversitatea ei, spre a rezulta un întreg 
sistematic, completat şi nuanţat printr-un gen de scriere mai 
puţin rigidă – jurnalul filosofic.

În prima parte a lucrării este expusă matricea stilistică carac-
teristică filosofiei engleze, în fond o prezentare critică a gândirii 
engleze din secolele XIII-XX. Autoarea remarcă, de la bun început,  
că filosofia empiristă, cea analitică, organică şi utlitaristă  se 
simte în toate formele de cultură şi civilizaţie ale Angliei. Şi 
aceasta întrucât cultura britanică, în ansamblul ei, cunoaşte 
trei caracteristici fundamentale: 1.considerarea tradiţiilor ca va-
lori permanente, 2.combinarea metodică, în plan filosofic şi la 
aceleaşi nivele valorice, a ştiinţei, religiei, moralei şi politicii, şi 
3.cultivarea întrepătrunderii naturalului cu fantasticul, procedeu 
care s-a dovedit a fi deosebit de fertil în artă şi, mai ales, în li-
teratură; „Să ne gândim – exclamă autoarea – doar la câteva per-
sonaje legendare sau din literatura engleză: Merlin, Alice sau 
Harry Potter, toate în căutarea pietrei filosofale pentru deschiderea 
misterelor universului” (p.17). Proeminenţii gânditori clasici din 
Anglia, Scoţia şi Irlanda, care stau de veghe la izvoarele gândirii 
britanice, sunt analizaţi mai cu seamă pentru contribuţiile lor 
ideatice ulterioare, postume, la stârnirea unor curente şi concep-
ţii filosofice de tip universalist. Cazul episcopului Anselm de 
Canterbury – cel care în sec. XI susţine celebrul argument ontologic 
al existenţei lui Dumnezeu; după cum nu sunt uitaţi gânditorii 
scolastici Robert Grossetese, John Wycliff, Roger Bacon, Duns 
Scotus Eriugena şi William Occam, renascentiştii Thomas Morrus 
şi  şi Francis Bacon, mecaniciştii Thomas Hobbes şi Isaac Newton, 
acesta din urmă creatorul  fizicii clasice, senzualiştii John Locke 
şi George Berkeley, scepticul David Hume şi filosoful simţului co-
mun  Thomas Reid, utilitariştii Adam Smith, Jeremy Bentham şi 
J. Stuart Mill, scientistul William Whewell, evoluţionistul Herbert 
Spencer, şi până la binecunoscuţii exponenţi ai gândirii veacului 
XX, din care noi vom aminti aici doar câteva nume mai sonore din 
lista d-ei Botez: Bertrand A.W. Russel, Ludwig Wittgenstein, Karl 
R. Popper, Michael Polanyi…Dar toţi sunt reprezentativi pentru 
ceea ce a reprezenta paradigma filosofiei şi culturii britanice. Au-
toarea ne propune apoi câteva „incursiuni”, extrem de eficiente, în 
metafizică, în filosofia mentalului şi a conştiinţei, în pozitivism, 
filosofia analitică, postanalitică şi de tip realist, în relativismul 
filosofic contextualist etc., toate însoţite de referiri şi accentuări 
pline de simpatie, îndreptate către unele personalităţi şi concepţii 
filosofice contemporane. Iar, legat de aceste aspecte, preferinţele 
autoarei se răsfrâng asupra unor filosofi britanici, de astăzi (pe 
unii dintre ei chiar intervievându-i), precum: David Bloor – pus în 
relaţie cu orientarea şcolii de la Edinburg, Kathleen V. Wilkes – şi 
psihologia cunoaşerii (Oxford), Richard Thomas Allen – preocupat 
de deschiderile filosofice ale lui Callingwood şi Polanyi, Steven 
Earnshaw – şi umanismul existenţei postmoderne (Sheffield), 
Paul Hoch – în legătură cu filosofia şi istoria ştiinţei în şcoala de 
la Nottingham, Mary B. Hesse – şi critica constructivă a filosofiei 
standard a limbajului în şcoala de la Cambridge, Roger Trigg – preo-
cupat de înţelegerea ştiinţelor sociale în şcoala de la Warwick ş.a.

Spaţiul celei de-a doua părţi a volumului  este un fermecător 
jurnal de călătorie prin cultura britanică, în general, şi cultura 
filosofică a acestei ţări în special, realizat în şapte etape, în 
intervalul 1988 - 2000, cu observaţii şi descrieri palpitante a 
locurilor geografice şi istorice, a instituţiilor academice vizitate, cu 
crochiuri ale unor filosofi şi doctrine filosofice, cu meditaţii asupra 
unor fenomene sociale… Avem aici, într-o caligrafiere delicată 
şi parfumată, şapte călătorii de studii prin cultura britanică, o 
adevărată aventură spirituală în interpretarea unui reporteriţe-
filosof, care se dovedeşte a fi înzestrată cu toate calităţile 
genului:cultură temeinică, spontaneitate, lejeritate şi firesc în 
expunere şi, nu în ultimul rând, profunzime!

CARTEA DE FILOSOFIE

FILOSOFIA ÎN PARADIGMA 
CULTURII  BRITANICE

Eugeniu NISTOR

Ne sunt hărăzite, printre picuri 
de amăciune și frustrare dinspre 
cele ale traiului, și bucurii ale spiri-
tului. Este prilej de bucurie, dar și 
datorie recitirea istoriei, scanarea și 
reactualizarea, aducerea în prezen-
tul nostru – bun-rău, așa cum este! 
– a unor chipuri și fapte care i-au 
fost istoriei piatră de hotar. Motiva-
te cele mai multe asemenea cea-
suri de jubileu sau comemorare, 
axate pe cifre certe și rotunde, 
ori consacrate unor personalități 
definite prin consecvență și verti-
calitate. De substanță, deci. Doar 
palide răbufniri de orgoliu altele, 
nu puține; „Nu slăvindu-te pe tine, 
lăudându-se pe el” i-ar mustra 
Eminescu pe cei din urmă.

Aniversarea lui Gheorghe Șincai, 
la sfârșit de februarie, este motiva-
tă și obligatorie! Răstimpul de la 
ivirea cărturarului iluminist nu 
i-a „ars” opera și nu i-a estompat 
personalitatea românului născut 
pe meleag mureșean – Râciu – 
la 28 februarie 1754. Chiar dacă 
iluministul nostru pleca, 62 de ani 
mai încoace la cele veșnice, fără să-
și vadă tipărită cartea sa de căpătâi, 
era încrezător și conștient de va-
loarea și trebuința Hronicii sale: 
„Hronica este fătul meu în care voi 
fi glorificat după moarte; dacă nu 
mi-a fost rușine a-l face, pentru ce 
să-mi fie rușine a-l purta?”

L-a purtat, în desagă, toată viața. 
Nu și-a abandonat copilul preferat 
– nu și singurul! – nici la vremuri 
grele, stigmatizat și amenințat. 
Povară și în înțeles fizic cele 27 
de tomuri, „cărămidă” la temelia 
edificiului conștiinței naționale. 
Neîmplinit dorul lui Șincai de a-și 
vedea „fătul” purces în lume. Cu-
venita reparație se va petrece pe 
la 1853, anul în care HRONICA vede 
lumina tiparului. Pentru ca, în 1869, 
meritele lui Șincai să fie omologate 
la cel mai înalt nivel – sub cupola 
Academiei Române.

Investigând „viața de apoi” a 
Hronicii, Mircea Tomuș distingea 
cele două vieți ale operei: trăită și 
conștientizată. Asemenea legen-
darului Meșter Manole, Șincai s-a 
jertfit pe sine, după ce s-a zidit în 
operă.

Pe Gheorghe Șincai și-l reven-
dică, deopotrivă, istoricul și filo-
logul. Personalitate complexă și 
profundă, Șincai nu a fost doar – 
cum prinde o sintagmă nu tocmai 
academică un asemenea efort inte-
lectual – „șoarece de bibliotecă”. 
Depun mărturie cele 300 de școli 
întemeiate în doar 12 ani. Și nu s-a 
limitat la „infrastructura educației”; 
a înzestrat școlile și cu pedagogi, 
pe care i-a format, și a elaborat 
manualele trebuincioase. Asta, da, 
REFORMĂ a învățământului!

De apreciat ideea petrecută 
în inițiativă de „naționalizare” - 
vă rog să percepeți ghilimele de 

rigoare! – a lui Șincai. Nu puține 
instituții din țară îl au ca patronim 
pe Gheorghe Șincai. Ne place să 
credem că opțiunea Domniilor Lor 
nu a fost fortuită, Gheorghe Șincai 
nefiind doar un nume adunat pe-o 
firmă, ci motivat, inclusiv în plan 
afectiv. Este un privilegiu pentru 
Domniile Lor, maturi sau tineri, 
în cazul școlilor beneficiind de 
acest patronim, de a-l întâlni zilnic 
pe Șincai. Cărturarul iluminist, 
de care se „izbesc” tot timpul, le 
personalizează „firma”, scoasă 
din serie și valorizată. Multiple și 
certe și componentele de model în 
cazul egidelor școlare, potențialul 
formativ al opțiunii, care onorează, 
dar și obligă în același timp. 

„Recitirea lui Șincai dincolo de 
prejudecăți” propune domnul con-
ferențiar universitar Moise Ignat 
din Cluj-Napoca. Nimerit și nece-
sar demers și exercițiu spiritual! 
Pentru că, printre atâtea nevoi, ne 
cam lipsesc și modelele. În ciuda 
stratului de timp care ne desparte, 
Șincai perpetuează și asemenea va-
lențe.

„Arta de a  pune ordine și de a 
aduce lumină în haosul cel mare” 
– sintetiza istoricul Edgar Quinet. 
Artă defalcată în componente strict 
pragmatice: ordonat, perseverent, 
spirit de discernământ. Toate aces-
tea pe un admirabil fundal moral 
– continuăm să cităm – „nicio 
tentativă de epatare sau de efect; 
doar o dorință excesivă de adevăr 
demonstrat și toate acestea într-un 
limbaj ingenuu, original, brusc, viu, 
popular, verde și de o simplicitate 
rustică”.

A trecut Șincai proba timpului? 
Cu siguranță, da! Translat din vea-
curile sale în alt veac și alt mileniu, 
Șincai continuă să stea în picioare, 
drept, vertical, veșnic verde. În 
context, mai avem multe și mari 
datorii față de ilustrul cărturar. 
Din fericire, nici generațiile actua-
le nu ridică din umeri „în fața 
unei vieți și a unei morți ca a lui 
Gheorghe Șincai” – l-am citat pe 
Geo Bogza -, ci aplaudă ctitorul 
conștiinței noastre naționale. Și 
primul român...  deschis; „Istoria 
românilor și a mai multor neamuri” 
se cere, musai, recitită în aceste vre-
muri închistate în naționalisme 
neproductive, cel mult alimentând 
vrajbe interetnice.

„Pui de romani... nu-l uitați pe 
Șincai!”, - enunțul imperativ, nu 
fără doza necesară de patriotism, 
al dascălului universitar dr. Ioan 
Mitrofan de la UBB Cluj-Napoca. 
Ba chiar mi-aș îngădui să extind 
îndemnul și asupra altor neamuri 
de pui, nu doar cei cu rădăcină 
romană. Valabilă, credem, și alter-
nanța vocalică: de la romani, la 
români. Și de la pui, la... părinții 
puilor, românii mari.

Mihai SUCIU

Recitindu-l pe Șincai
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Poate una dintre cele mai reu-
şite, dacă nu cea mai reuşită, 
ediţie a Atelierului de literatură 
LitArt s-a consumat marţi, 28 feb-
ruarie. 

Doar la primele întâlniri din 
urmă cu un an, s-a mai întâm-
plat ca sala Atelierului Cafelei să se 
dovedească neîncăpătoare pentru 
toţi cei care şi-ar fi dorit să asiste, 
atraşi cel mai probabil de afişul 
evenimentului. Un afiş extrem de 
bogat, căci pe lângă cei cinci autori 
ce-şi anunţaseră intenția de a citi 
din creațiile lor, se regăseau şi nu-
mele a doi cunoscuţi interpreţi de 
muzică populară, Răzvan Porime şi 
Adriana Sita, dar şi cel al jurnalis-
tului şi poetului Adrian Giurgea, cel 
care şi-a lansat cu această ocazie 
cel mai recent volum de poezii, in-
titulat „Muguri de spin”. 

A fost o seară în care poezia şi 
literatura au făcut casă bună cu 
„muzica de inimă albastră”, într-o 
alternanţă atent gândită de amfitri-
onul cenaclului, Adi Giurgea. A avut 
întâietate poezia, prin vocea Flo-
rentinei Vary, care ne-a prezentat 
un colaj de poezii pentru adulţi 
şi pentru copii. Atât cele pentru 
adulţi (Istorie; Peisaj; Creaţie; Tre-
cut) cât şi cele pentru copii (Vul-
pea; Pisica; Porcul Spinos; Cor-
bul; Floarea Soarelui; Piţigoiul; 
Doamna Leuştean; Crocodilul) au 
fost apreciate pozitiv de critici. 
Constantin Nicuşan a remarcat 
versurile în care autoarea scrie 
Dumnezeu cu „d” mic; o filozofie 
interesantă care are darul de a-l 
apropia pe Dumnezeu de cititori, 
de a-l umaniza, făcându-l ega-
lul nostru. Criticul a îndemnat-o 

pe scriitoare să nu renunţe nici 
la cealaltă direcţie, poezia pentru 
copii, deoarece i-a lăsat o impresie 
pozitivă, cu un discurs agreabil, 
captivant. De aceeaşi părere a fost 
şi Călin Crăciun, cel care nu a găsit 
poezia pentru adulţi pe gustul lui, 
având tuşe repezite, neduse până 
la capăt. În schimb a apreciat no-
tele de ironie fină din poemele 
adresate celor mici, note care pot 
fi pe gustul „copiilor deghizaţi în 
adulţi cărunţi”. În asentimentul 
său, Dumitru-Mircea Buda a re-
proşat totuşi facilitatea versifi-
caţiei, viziunea ce nu e pe deplin 
conturată, cu alte cuvinte, o scrii-
toare promiţătoare, dar care e încă 

în căutarea unei voci autentice.
A urmat primul intermezzo 

muzical al serii, în interpretarea 
lui Răzvan Porime, după care mi-
crofonul a trecut la Radu Bălaş, cu-
noscut publicului târgumureşean 
mai mult ca reporter de investi-
gaţii şi mai puţin ca poet. Acesta 
a selectat câteva poeme din volu-
mul său, Nu te uita înăuntru, 
poeme ce l-au dus cu gândul pe 
Adi Giurgea la poezia – revoltă a 
lui Mircea Dinescu. Amor la mare; 
Călător pe trupul tău; Scenă de 
gelozie; Aşa râvnesc la tine; Cine-i 
de vină; Stat; Capra milenară; 
Îngerul păzitor, au fost titlurile 
propuse de autor, pe care Dumi-

tru-Mircea Buda le-a încadrat în 
stilul simbolist, dar un simbolism 
manierat, specific lui Macedon-
ski, cu o bogată recuzită de ele-
mente poetice; autorul hrănin-
du-se din absurd, din iraţionalul 
din cotidian, dar dă, totuşi, o notă 
tonică, reconfortantă poemelor 
sale. Constantin Nicuşan, pe de 
altă parte, a reproşat uzitarea în 
exces a sonorităţii cuvintelor, în-
demnându-l pe poet să renunţe 
la versificaţia în stil clasic, care 
nu-l avantajează. Totuşi „o poezie 
provocatoare, iconoclastă” şi-a 
încheiat Nicuşan caracterizarea, 
iar Călin Crăciun a continuat, 

(Continuarea în pagina 13)

28 februarie 2017 - seară de muzică 
și literatură în Atelierul LitArt

atelier

Adrian RENTEA
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(Urmare din pagina 12)
numind-o cu o fină ironie, făcând 
aluzie la activitatea politică a au-
torului, „poezie de golan/derbedeu” 
şi a pus-o pe seama unei forme de 
revoltă faţă de limbajul obişnuit 
al omului; iar poetul „chiar dacă 
nu şi-a pus serios problema unei 
revoluţii în poezie, e pe drumul cel 
bun dacă păstrează direcţia”.

După poezie a urmat proză, 
nu înainte însă de a ne delecta cu 
un nou respiro muzical, asigurat 
de această dată de Adriana Sita. 
De precizat că deşi atât Răzvan 
Porime cât şi Adriana Sita sunt 
interpreţi de muzică populară, ei 
au ales pentru această seară un 
repertoriu format hit-uri mai vechi 
sau mai noi, din muzica uşoară 
românească sau internaţională; 
melodii apreciate de public. Mo-
mentul de proză al serii i-a reve-
nit Casinei Ţârlea, o jună liceană, 
care a surprins pe toată lumea cu 
textul intitulat simplu: (F)estival, 
toţi cei trei critici punându-se de 
acord că au în fată un text bun. 
Plăcut impresionat, Călin Crăciun 
l-a numit „o lovitură dată celor ce 
insistă să cânte prohodul literatu-
rii româneşti”, o poveste cu o flu-
iditate care captivează; autoarea 
dând dovadă de o imaginaţie bo-
gată, astfel că a încurajat-o să re-
vină şi la alte ediţii ale cenaclului 
şi să ne mai spună câte ceva din 
lumea ei. Următorul la cuvânt, 
Constantin Nicuşan şi-a imagi-
nat monologul Casinei într-o sală 
de teatru, remarcând un crescen-
do calitativ în partea a doua a 
textului, pe măsură ce planurile 
epice, descriptive, iau locul sti-
lului jurnalistic din prima parte, 
parte care păcătuia prin multe 
adjective inutile. Dumitru-Mircea 
Buda a împărtăşit şi el părerea 
lui Nicuşan reproşând limbajul 
care pe alocuri scapă într-un for-
malism din cauza prezenţei mai 
multor expresii din stilul jurnalis-
tic. Per ansamblu însă un text cu o 
strategie narativă bine închegată 
care dă credit poveştii, o proză 

„ca bătăile unei inimi” a încheiat 
acesta.

După încă un binevenit mo-
ment muzical a urmat la microfon 
un duo inedit, un fel de „featuring” 
cum îi place Mădălinei Porime să 
spună, format din ea şi subsem-
natul. În deschidere, am prezentat 
un calup de trei poezii (Running on 
empty dreams; Iubire străină; Se 
caută eroi) scrise împreună, fie-
care citind partea cu care am con-
tribuit la respectivele poeme; pen-
tru ca mai apoi să citim fiecare şi 
câteva creaţii individuale. Textele 
au iscat o vie discuţie, generând 
reacţii împărţite în rândul celor 
trei critici. Constantin Nicuşan 
s-a arătat circumspect în privinţa 
experimentului propus de noi de 
a scrie în tandem cele trei poezii, 
Dumitru-Mircea Buda a ţinut să 
precizeze că de-a lungul timpu-
lui conceptul poemelor scrise la 
două sau mai multe mâini a avut 
mai mulţi adepţi, reamintindu-i 
aici pe Charles Ford, iniţiatorul 
primu-lui „poem lanţ”; dar şi pe 
poeta română Ruxandra Cesereanu, 
cea care în 2007 a publicat împre-
ună cu Andrei Codrescu un poem 
în şaptezeci de pagini, rod al co-
respondenţei dintre cei doi. Legat 
de poeziile propuse de Porime şi 
Rentea, criticul a reproşat lipsa 
unei diferenţieri bine marcate 
între discursurile celor doi, lipsa 
tensiunii care face ca genul aces-
ta de poezie să funcţioneze, dar 
şi o preţiozitate uşor exagerată 
care rupe contactul cu realul. Per 
ansamblu, spune criticul, poeziile 
propuse au pasaje care sunt citabile, 
valoroase, dar şi pasaje la care s-ar 
putea renunţa, îndemnându-ne să 
citim poezie modernă şi să nu ne 
cramponăm într-un anumit mo-
ment al evoluţiei poeziei. Urmând 
la cuvânt, Călin Crăciun a recu-
noscut că a fost pus în dificultate, 
nefiind un pasionat al acestui gen 
de poezie, însă această seară l-a 
făcut să-şi revizuiască opinia. 

Solista Adriana Sita ne-a 
încântat cu alte câteva melodii 

care au mers direct la sufletul 
audienței, iar criticului și poet-
ului Dumitru-Mircea Buda i-a 
revenit sarcina de a face câteva 
aprecieri pe marginea poeziilor 
din cel mai recent volum sem-
nat de Adrian  Armand Giurgea,  
„Muguri de spin” afirmând că 
volumul conține câteva poeme 
de o mare încărcătură seman-
tică. „Poeme tulburătoare, care 
nu-ți permit să treci cu ușurință 
de la o pagină la alta ci îți im-
primă anumite imagini șocante 
în memoria afectivă, imagini 

care te urmăresc, te bântuie. Eu 
aș zice că, cu acest volum, Adrian 
Giurgea a revenit la adevărata lui 
personalitate de poet, și-a regăsit 
sensibilitatea după ce oscilase 
între diferite formule, unele mai 
reușite, altele mai puțin”, a opinat 
Dumitru-Mircea Buda care spune 
că volumul „Muguri de spin” 
este „despre o lume pe marginea 
apocalipsei, o lume  crepusculară 
asupra căreia planează sfârșitul, 
o lume care stă să se spulbere; e 
în descompunere , nimic nu o mai 
poate salva, mai e puțin și toate 
se vor pierde, se vor anarhiza, cel 
puțin aceasta este senzația ma-
joritatea poemelor”, arată criticul 
care mai adaugă printre altele că 
„e foarte mult freamăt, foarte mult 
tumult interior în aceste poeme în 
care, din când în când, apare și o 
umanitate alienată, o umanitate 
care amintește de metamorfozica 
lui Urmuz”.  

În paralel cu prezentarea făcută 
de Dumitru-Mircea Buda, Adrian 
Giurgea a oferit tuturor partici-
panților la întâlnirea noastră câte 
un exemplar din volumul său, iar 
la final le-a mulțumit tuturor ce-
lor care au făcut posibilă organi-
zarea Atelierului, dar și tipărirea 
revistei LitArt și a volumului său, 
în mod special companiei Reea și 
gazdelor noastre, respectiv Ate-
lierul Cafelei.

Foto: Laura PRAJA
Caricaturi : Dafin COZMA

atelier
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Keresztes Franciska: Ca profesie 
de bază, ești actor la Compania 
Liviu Rebreanu de 18 ani, dar în 
2008 te-ai înscris la facultatea de 
regie. Ce anume te-a îndemnat 
spre capătul celălalt al scenei?
Rareș BUDILEANU: Dorința asta o 
am demult, chiar dinaintea anilor 
de facultate. În liceu, de exemplu, 
eu organizam balurile. Mă tenta 
ideea de a face regie, dar s-a 
concretizat atunci când am auzit 
că vine Theodor Cristian Popescu 
și va face o clasă de master de 
regie. Pentru mine e o persoană 
care are ce zice în domeniu. 
Motivele sunt că mi se pare foarte 
interesantă latura asta în care 
să ai o idee și să reușești să o pui 
în practică, iar ideea aceea se va 
vedea prin actori, scenografie, 
muzică. Treaba regizorului este 
să țină în mână tot conceptul, ca 
ceea ce are el în minte să se vadă 
în ”produs”. Plus o notă personală: 
de multe ori am întâlnit regizori, 
”după” care am rămas cu frustrări. 
Am simțit din perspectiva 
actorului nevoia de a mă exprima 
mai mult, mai mult decât într-un 
rol. Așa am ajuns să fac cei doi ani 
cu Cristi, și după aia încet-încet să 
și practic. 
K.F.: Se spune că actorii-regizori 
sunt mai empatici față de actorii 
lor din spectacol. Ce înseamnă 
montarea unui spectacol în cazul 
tău? ”De unde” montezi: din 
afara scenei sau este mai degrabă 
o muncă comună? 
R.B.: Eu cred că nu poate fi decât 
un lucru comun. Trebuie să 
colaborezi cu toată echipa. Tu 
vii cu ideea, cu liniile mari, cu 

scheletul, și cu toți ceilalți începi 
să pui vasele de sânge, mușchi, 
piele, șamd. și să-i pui sufletul.
K.F.: Sufletul stă pe ultimul loc?
R.B.: Sufletul începe să prindă 
muguri între timp. Ca și în cazul 
unui copil. Prima dată vine ideea 
să-l faci, după aia te apuci să-l 
faci, se întâmplă acolo ovulul cu 
spermatozoidul, și în momentul 
acela sufletul a și plecat spre el. 
Sufletul intră, îi ia timp până 
se dezvoltă, se naște, iar după 
aceea trebuie să ai grijă cum îl 
crești în continuare. Deci sufletul 
există, plutește undeva și încet-
încet intră, și-și face loc în corpul 
ăsta – care în cazul nostru este 
spectacolul. Pentru mine aceasta 
este imaginea cea mai bună. 
K.F.: Îți păstrezi o perspectivă 
obiectivă sau intri în mintea 
actorilor?
R.B.: Asta e mai greu pentru mine 
cel puțin. Este riscant dacă ești 
actor și după aceea devii regizor, 
pentru că știi toate problemele 
actorului. Le cunoști pentru că le-
ai avut și tu sau le ai în continuare 
și da, este un teren destul de 
mișcător, așa că trebuie să te 
detașezi de problemele astea, să 
depășești gândirea de actor, și să 
intri în gândirea de regizor care 
știe să ceară lucruri – și știe să și 
le ceară – pe care actorul trebuie 
să le facă, căci de la un punct 
încolo este treaba lui de actor, să 
adauge partea lui. E un pic riscant, 
îți vine să te duci, să faci, îți vine 
să vii cu mai mult decât ar trebui 
– pentru că pur și simplu îți vine, 
n-ai ce să-i faci. E greu, dar trebuie 
să găsești modul de a detașa. 
K.F.: Ce fel de piese preferi să 
montezi? 
R.B.: În teatrul profesionist încă 
sunt la început, nu am încă un 
stil anume, dar îmi place să fac 
chestii mai personale. În sensul să 
nu iau un text deja scris, ci să fac 
un spectacol de la zero, plecând 
doar de la o idee, și să mergi în 
niște lumi ciudate, unde te poți 
exprima altfel. De exemplu am 
făcut un spectacol-instalație în 
care am pornit de la ideea de vis. 
Am luat niște vise – unele reale, 
unele imaginare – fără să am un 
text. Spectacolul s-a născut pe loc, 
ca o călătorie prin visuri. A fost un 
examen de 7 minute la master, 
după care l-am transformat, l-am 
gradat, l-am adus aici în teatru, 
în Underground, și a devenit 
o instalație teatrală de 20 de 
minute, cu titlul Vis 10+1. Publicul 
era condus prin diferite spații și 
călătorea prin diferite vise. 
În viitor mi-ar plăcea să ajung 
acolo. Asta nu înseamnă că n-aș 
face oricând un text. Sau să fac 

niște dramatizări după nuvele, 
romane, care să fie noi din punct 
de vedere dramaturgic. 
K.F.: De ce ai ales această piesă a 
lui Martin McDonagh?
R.B.: De textul acesta am dat după 
niște discuții cu Attila Keresztes. 
Ideea era să găsim o comedie, la 
început ne-am gândit la un alt 
text de același autor, după care 
am găsit pe acesta, care face parte 
dintr-o trilogie a autorului. 
K.F.: Care ar fi ideea de bază a 
acestui text? Altfel zis: despre 
ce e vorba în Schilodul din 
Inishmaan?
R.B.: Trăim într-o lume total 
nebună, care într-un fel se 
normalizează. În fiecare zi ne 
transformăm, dar, de fapt, 
constant suntem aceiași. 
Indiferent de experiențele prin care 
treci, care poate că te modelează, 
te întorci la baza a ceea ce ești tu. 
Și în acest spectacol despre asta 
e vorba, dorințele personajului 
principal – schilodul Billy dintr-o 
insulă mică din Irlanda – de a 
evolua pentru a-i fi un pic mai 
bine decât îi este. Dorința aceasta 
se și concretizează, dar el ajunge 
tot acolo de unde pleca. Ceilalți 
de pe insulă nici nu au această 
dorință: le e bine în lumea în care 
trăiesc, sunt cumva constanți și în 
bunătate, și în nebunie, și în ură 
și în iubire, pe care între timp le 
duc la extrem. Asta încercăm cu 
acest spectacol: să vedem cum 
sentimentele sunt duse la extrem 
și ele de fapt sunt normale. Dacă te 
uiți bine, în această lume normală 
nimic nu e normal, iar în lumea 
asta anormală totul este normal. 
K.F.: O temă importantă este 
postura de ”diferit” a lui  Billy, 
schilodul. Cum te raportezi la 
subiectul acesta?
R.B.: Am o poveste chiar personală, 
timpurie apropo de o persoană 
specială, diferită, cu probleme. 
În grădiniță am avut o colegă cu 
sindromul Down. În contexul 
dat, față de toți ceilalți la fel, ea 
era anormală. La punctul acesta 
intervine, cum privește fiecare. 
Pentru toți copiii ceilalți, era clar că 
era un copil întârziat. Mai primesc 
”informații” și de la părinți...  Cred 
că am fost singurul de acolo care 
nu făcea diferență și am tratat-o 
ca pe un copil normal. Și astfel 
pentru ea eram singura legătură 
între lumea ei și lumea noastră, 
care probabil era anormală din 
punctul ei de vedere. Diferența 
constă în punctul în care te 
situezi. Billy are un anumit punct 
de vedere, iar ceilalți au – toți 
împreună și fiecare independent – 
un alt punct de vedere asupra lui. 
Bine,  punctul lor comun este Billy, 

toți au aceeași perspectivă asupra 
lui. 
K.F.: Povestea are loc în Irlanda 
anilor ’30, într-un context social 
foarte specific. În ce fel va fi 
acest spectacol relevant pentru 
publicul de azi și publicul local?
R.B.: Eu cred că și în ziua de azi, și 
în România există situația ca cea 
din această piesă. Oameni bețivi 
pentru care viața e bună așa cum 
e. Tot așa avem oameni care au 
dorința de a scăpa. Găsești peste 
tot o societate provincială, destul 
de închisă care funcționează cu 
reguli proprii, și câte unul din 
când în când poate are norocul să 
scoată capul din locul acela. Cred 
că este foarte actuală povestea. 
În ceea ce privește Irlanda – sunt 
câteva nații pe lumea aceasta care 
au această duritate și mândrie, își 
băga mâna în foc oricând pentru 
identitatea lor, fără niciun drept 
de apel. 
K.F.: Ce o să vadă și ce o să audă 
publicul din această lume? 
R.B.: Este prima dată când lucrez 
cu scenograful și compozitorul 
acestui spectacol, mă rog, în 
calitate de regizor, de jucat am 
mai jucat în spectacole la care 
au contribuit și ei. Mi-a plăcut 
foarte mult cum au lucrat atunci 
și de aceea am ales să-i invit 
și în proiectul acesta. Pe Andu 
Dumitrescu îl cunosc de mulți ani, 
iar pe Sashko Kostov l-am întâlnit 
acum 2 ani, când compunea 
muzica la spectacolul Crize (2015) 
de la secția română, în care eram 
distribuit și eu. Pe el l-am adus de 
departe, din Macedonia. Jumătate 
timp am lucrat cu el pe Skype, 
messenger, a ajuns abia de câteva 
zile. Coloana sonoră îl urmărește 
practic pe Billy, parcurge drumul 
lui între Irlanda și Hollywood. 
K.F.: Cum lucrezi cu colegii de la 
Compania Tompa Miklós?
R.B.: E un proces cu etapele 
normale ale unui proces de 
lucru, pe care noi le parcugem: cu 
căutări, cu frustrări, cu poticniri, 
cu pași înainte. Atâta doar că am 
eu acest handicap al limbii, și așa 
avem un pic de delay în timpul 
repetițiilor, fiecare reacționează 
în timpul lui. Acum suntem în 
momentul în care trebuie să 
reacționăm în același timp ca să 
funcționeze propunerea. Sper că 
le câștig încrederea total până la 
sfârșit. 
K.F.: Cui recomenzi acest 
spectacol? 
R.B.: De la paișpe ani în sus, clar. 
Din cauza limbajului, care este 
unul dur. Spectacolul este de altfel 
de audiență generală, pentru orice 
generație. 

„ÎN ACEASTĂ LUME NORMALĂ NIMIC NU E NORMAL”
- interviu cu Rareș BUDILEANU, regizorul spectacolului Schilodul din Inishmaan, realizat de Keresztes Franciska -

Noua premieră a Teatrului Național Târgu Mureș Compania Tompa Miklós va fi o comedie neagră a dramaturgului irlandez Martin 
McDonagh, care va avea loc la Sala Mică, în regia lui Rareș Budileanu.  Rareș Budileanu este actor al Companiei Liviu Rebreanu.

interviu/teatru
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Ordinul vizual al artelor 
focului (ceramica-sticla-metalul) 
trăiește în chip cert experiența 
postcomunistă a capitalismului 
liberal. După un prim deceniu 
pasiv și în care fusese parcă 
uitată tradiția emancipatoare 
a disidenței (ar trebui studiate 
atent cazurile Mircea Spătaru 
și Ana Lupaș) revine, iată, prin 
Bienala Națională ”Metafore 
incandescente”(Cluj 2016, Bistrița 
2017, Târgu Mureș 2017) o bună 
obișnuință a unei colectivități 

profesionale și vocaționale de a 
se lăsa recucerită de atașamente 
durabile și ardente. Cultul unei 
aparente frecventări a unor 
”facticități minore” se lasă 
”fecundat” de identificări cu idei 
generale și mai ales de făurirea 
unei episteme artistice care este 
rezultatul unui notabil dinamism 
al breslei artiștilor. Bienala pe 
care o găzduiește Galeria de Artă 
tîrgumureșeană care se află la a 
șasea ediție este nu atât o aliniere 
de artefacte cât mai degrabă 
o colecție de opere pasionate, 
bine edificate în planul tehnicii 
de elaborare și ardere, armonic 
compuse,  ironice, polemice, 
lipsite de inhibiții conformiste, 
care ne informează în legătură cu 
starea  atelierelor de creație dar și 
în legătură cu ceea ce se petrece cu 
elitele profesionale în general. Este 
limpede că a fost depășit cinismul 
administrativ al ”uniunii” de 
creatori a artiștilor vizuali cât 

și exaltarea necondiționată a 
faptului expozițional izolat. 
Bienala de acum aduce ”la vedere” 
un orizont de speranță și un 
element transcendent fără de 
care comunitățile artistice se 
complac într-un fel de pozitivism 
al consumismului imediat. 
Particularismul și fragmentarea 
nu mai sunt celebrate ca virtuți 
supreme. Par a se împuțina formele 
de inegalitate cât și semnele 
dezabuzării și ale disperării.E mai 
degrabă prezent un spirit ludic cu 
toată suita de libertați pe care și 
le îngăduie  orice eu dominat de 
o subiectivitate anarhică dar și de 
o gândire artistică în care formele 
reziduale ale artei trecutului 
apropiat își găsesc încă locul.

Curatorul general al Bienalei 
Artelor Focului, profesorul 
universitar Andrei Florian de la 
Universitatea de Artă și Design din 
Cluj a reușit să pună în lucrare și 
în scenă spiritul unei creativități  
de libertate totală și de jubilație 
formală în care se realizează 
o bună întâlnire a ludicului și 
aleatoriului care își primesc 
valoare expresivă și artistică. 

Expoziția de acum a artiștilor 
ceramiști, BIENALA METAFORELOR 
INCANDESCENTE are strălucire și 
elevație. Ea stă sub patronajul unei 
organizări coerente, a unei ordini 
abstracte de catedrală. Densă fără 
a fi aglomerată, expoziția are spirit 
care plutește în ”lucrurile”care par 
diverse dar care sunt de o mare 
unitate de fond.

Formele, ritmul, mișcarea și 
elevația dau ceramicii - această 
„artă fără conținut” după cum o 
numește Herbert Read -  asigură 
după caz, atât o armonie statică 
cât și o armonie dinamică care 
asigură relația dintre numere 
și raporturile numerice cât și în 
interiorul mișcării vii.

Fie că pun în funcțiune 
arhetipul care pune în valoare 
structura cristalului, fie pe cea 
străluminată de mișcarea vie 
a florii, ceramica prezentată 
în Bienala de Arte ale Focului, 
reunește în structura ei labirintică 

atât grația și misterul unei lumi 
magice și plutitoare împreună 
cu figura serpentinată a stilului 
convulsiv pe care îl regăsim 
în unele viziuni apocaliptice 
dominate de o natură artificială.

Chipul cu doua fețe desprins 
din peisajul său antropomorf așa 
cum este înfățișat el de Arina 
Ailincăi dar și ”paradisul infernal” 
al personajelor lui Gavril Zmicală 
sau ”tăinuirile” și ”luminișurile” 
încremenite și destrămate 
dincolo de plasa de lut pe care 
o pune viața între cele două 
lumi ale imaginarului Manei 
Bucur și în feluritele metafore 
alegorice ale Martei Jakobovits, 
ale imaginarului lui Ilie Rusu, ale 
Vioarei Dinu sau Ilenei Crăciun, 

ori ale altora și altora.
Iregularul și regularul, Laocoon 

și Janus, epilepsia simțului formei 
cât și oul mitic, maniera  și 
maniile se întâlnesc, după cum 
e și firesc, se întâlnesc, spun cu 

toată încrederea în cei cincizeci 
și cinci de artiști, în labirintul, în 
visul , în metafora, în insolitul, în 
frumusețea, curiozitatea și groaza 
pe care o promovează lucrările 
din colecția vie a Bienalei. O ” 
mașină de imagini” în care se 
întâlnesc într-un discurs plastic 
viu predecesori, experimentatori 
și epigoni ai unui aceluiași crez. 
Stilistica personală diferă doar. E 
de văzut ce se întâmplă in ”timpul 
deschis”al ediției următoare, a 
șaptea, a Bienalei.

MANIERĂ ȘI STIL : UN FEL DE A VEDEA CU OCHII DE ASTĂZI
Oliv MIRCEA, critic de artă

artă plastică
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Compania Liviu Rebreanu a 
Teatrului Național Târgu-Mureș 
anunță lansarea campaniei PRE-
MIUL GUGA 2017 care se va desfășu-
ra în perioada 1 MARTIE – 1 IUNIE 
2017.

Campania este sponsorizată de o 
companie farmaceutică și constă în  
acordarea votului publicului pentru 
actorii preferați ai Companiei Liviu 
Rebreanu. Astfel, începând cu data 
de 1 martie 2017, la casieriile Teatru-
lui Național și la intrarea în sălile 
de spectacol vor fi amenajate ur-
nele de vot, în care fiecare spectator 
va putea lăsa un talon cu numele 
actriței, respectiv actorului prefe-
rat din stagiunea 2016-2017. 

Votul poate fi efectuat și online 
pe www.teatrunational.ro sau pe 
www.facebook.com/tntgm .

Campania se va desfășura până 
în data de 1 iunie 2017, iar în urma 
numărului voturilor acordate, com-
pania BIOEEL va decerna Premiile 
GUGA, în valoare totală de 1000 
EURO, celor doi actori câștigători.

Vă așteptăm la spectacolele 
Companiei Liviu Rebreanu să vă 
alegeți și să premiați actorii prefe-
rați! 

Mai multe detalii despre cam-
panie și modalitatea de vot puteți 
găsi pe www.teatrunational.ro, dar 
și pe www.facebook.com/tntgm. 

Autorii îşi asumă exclusiv 
responsabilitatea pentru origi-

nalitatea articolelor, dar şi pentru 
opiniile exprimate.

Publicaţie lunară de cultură. 
Apare la Târgu-Mureş 

sub egida onorifică a filialei 
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Mulțumim!

PREMIUL GUGA 2017
eveniment

Vrei să fii implicat/implicată 
în producția serialului „Upload”, 
realizat în cadrul școlii Punctul 
pe Film? Ei bine, acum ai șansa 
din nou să faci parte din echipă. 
Luni, 20 martie, de la ora 17:00, pe 
strada Poștei, nr.1, etaj 1 se va or-
ganiza un casting menit să aducă 
trei actori care să interpreteze ur-
mătoarele trei roluri:

- Dora este vedeta școlii. Cea 
mai populară fată din școală, sti-
lată, respectată și invidiată. E fata 
pe care până și rockerița Nadia o 
aprecia în secret (chiar din cauza 
asta a fost trimisă la psihologul 
școlii, weirdo-ul nostru din epi-
sodul pilot, remember?).

- o prietenă a Dorei, acea fată 
fără de care integritatea și popu-
laritatea acesteia ar scădea con-
siderabil. Mâna dreaptă sau mâna 
stângă a vedetei școlii. 

- și, nu în ultimul rând, un 
asistent al profesorului de sport. 
Acel elev care merge la olimpia-
da de sport. Care nu poate respira 
fără genuflexiunile făcute în sala 

de sport a școlii după terminarea 
programului.

Înscrierile se pot face via email la 
adresa punctulpefilm@reea.net sau 
la numărul de telefon 0744268894. 
Menționăm că vârsta minimă de 
participare este 15 ani..pefilm este un proiect de 
învățare realizat de Reea, în co-

laborare cu GAT Films, pentru pa-
sionații de producție de film din 
Tîrgu-Mureș. Conceput în ideea 
de a crea o școală de film la nivel 
local, își propune să le ofere tine-
rilor talentați materialele necesare, 
spațiul, experiența specialiștilor în 
domeniu, de fapt cadrul necesar 
filmării unui serial.

Casting pentru serialul „Upload”, 
produs în cadrul școlii Punctul pe Film


