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Adrian A. Giurgea
Mi-am propus încă dintru început ca această revistă să devină
o platformă de exprimare literarartistică în care să se regăseacă
fiecare. Atât cititorul cât şi creatorul. Nu am scos vreun cuvânt legat
de profesionişti sau mai puţin
profesionişti. Adică, este şi va fi
deschisă tuturor, indiferent că cei
afiliaţi vreunei asociaţii se vor supăra
că apar lângă unii din altă asociaţie
sau lângă autori neafiliaţi vreunei
grupări. Cine nu vrea să apară în
“LitArt”, nu este obligat să o facă.
Este, în definitiv, alegerea fiecăruia.
„LitArt” este o revistă liberă de orice
fel de constrângeri, iar alegerea
mea este de a promova atât artişti
aflaţi la început de drum sau care
fac literatură şi artă pe lângă programul de lucru, din plăcere, cât şi
artişti care şi-au făcut din literatură
şi artă un crez sau un stil de viaţă.
Atât profesionişti, cât şi amatori.
Desigur, nu vom face rabat la calitate, adică, amator sau profesionist,

lucrarea trebuie să spună ceva. Pentru a putea astfel face diferenţa, dar
totodată pentru a putea alege şi discerne ulterior, voi, cititorii, înspre
ce doriţi să vă îndreptaţi. Pentru că
eu nu vreau să stabilim prin aceste
opt pagini propriile noastre ierarhii
făcând abstracţie de unii sau alţii, ci
să vă oferim posibilitatea ierarhizării
după o analiză proprie.
Dacă „LitArt” ar fi doar a
profesioniştilor ar însemna să o ermetizez şi să nu permit celor care
simt, gândesc şi creează din plăcere
şi ale căror lucrări au valoare, să se
exprime. Şi atunci, care ar mai fi
realizarea acestei publicaţii?! Ar
fi la fel ca toate celelalte: deschisă
doar găştilor literar-artistice, doar
unora care se cred mari scriitori sau
mari artişti plastici. Fără a da posibilitatea spre afirmare celor care nu
sunt cunoscuţi încă.
Iar eu vreau să cred că arta poate
fi făcută şi de oameni care nu au avut
puterea financiară de a se susţine în
vreo şcoală de profil, dar şi de oameni care fac „munci de jos”. Pentru că sunt convins că şi o femeie
de serviciu sau un administrator
de şcoală pot simţi sau pot crea ei
înşişi artă; scriu poezie sau pictează
dumnezeieşte. Unii profesionişti,
îmbătaţi de prea multă “glorie”, nu
văd însă asta...

Ochiul creaţiei

„Lacrima fericirii”- acril pe pânză, 64x64 cm, 2010

Dreptul la creaţie

Mircea Moldovan, artistul plastic al lunii aprilie
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Zeno GHIŢULESCU

La Hiacint

Născut în 1947, pictorul Mircea Moldovan este absolvent al Facultăţii de Arte Plastice din Cluj
Napoca, al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti şi membru al Uniunii
Artiştilor Plastici din România.
Discreţia, buna cuviinţă şi duhul blândeţii sunt trăsăturile definitorii ale acestui pictor care
reuşeşte să împletească cu har, deopotrivă, meşteşugul icoanelor cu creaţia încărcată de simboluri.
De ambele părţi primează mesajul curat şi stăpânirea mijloacelor de exprimare. (Cora FODOR)

Exerciţii de admiraţie

Iulian BOLDEA

Cu un interviu „strict biografic” (eu aş spune „nu numai biografic”), Nicolae Manolescu la 70 de ani: o vârstă
„neverosimilă”, debutează volumul coordonat de Călin Vlasie
şi Ion Bogdan Lefter, Nicolae Manolescu - 70 (Editura
Paralela 45, 2009). Criticul septuagenar răspunde întrebărilor
lui Ion Bogdan Lefter, într-un
registru preponderent confesiv,
dar şi ironic sau parodic, reconstituind momente ale copilăriei

şi adolescenţei, derulând, cu
vervă a detaliului semnificativ, imagini ale maturităţii, ale
formării intelectuale, ale carierei didactice sau politice. Din
puzderia de întâmplări, gesturi,
fapte, idei, atitudini aflăm care
au fost „versurile şi revistele
copilăriei”, „cariere-le politice
ratate”, aflăm despre „ce şi cum
se citea în anii ‚50”, despre
începuturile criticului literar,
despre condiţia cronicarului
literar „în perioada de recuperare a modernităţii”, despre
cărţile scrise sau citite, despre
personalităţile cu care a fost
contemporan Nicolae Manolescu, în schiţe de portret sumare
dar cât se poate de elocvente
(Tudor Vianu, G. Călinescu,
Paul Cornea, Crohmălniceanu,
Al. Piru, Matei Călinescu, Alexandru Ivasiuc etc.). Portretul lui Vianu, alcătuit din doar
câteva linii sumare, din gesturi disparate, dar e-xemplare
relevă efigia cărturarului în care
tristeţea şi erudiţia se regăseau
deopotrivă. Mărturisindu-şi voinţa

de sistematizare, criticul literar nu îşi trădează nici aici
vocaţia analitică sau verva
portretistică. Punând în contrast două personalităţi formatoare (Vianu, Călinescu),
Manolescu relevă constantele
temperamentale şi psihologice
a două personalităţi, a două tipologii culturale, aş spune, ce
şi-au pus amprenta nu doar asupra modelării tânărului studios,
ci şi asupra literaturii române a
secolului XX. Interesante sunt,
de asemenea, notaţiile despre
propriile cărţi. Primele volume
(Lecturi infidele, Metamorfozele poeziei) sunt văzute ca o
etapă, inevitabilă, de început,
abia în monografii (despre Maiorescu, Odobescu, Sadoveanu), criticul începe „să se
recunoască”, Arca lui Noe este
„urmarea lecturilor unor studii
de naratologie” (cărţii putândui-se reproşa „un sociologism
prea apăsat”), în timp ce Istoria
critică îi apare, post factum, ca
un „proiect monstruos”.
(continuare în pag. 5)

Târgu-Mureş, capitală culturală?
Imaginaţi-vă un Tîrgu-Mureş în care, la fiecare
colţ de stradă, poţi vedea un moment de teatru live,
un concert de coarde, un poet recitându-şi poeziile,
un stand de carte, un pictor lucrând sau alte lucruri ce ţin de cultură. Sau, mai bine, încercaţi să vă
închipuiţi la ceasul cu flori un panou tridimensional
pe care sute de afişe te îndeamnă să îţi faci agenda
timpului tău liber, multitudinea ofertei punându-te
în dificultate. Imaginaţi-vă contextul în care tot al
treilea om pe care îl întâlneşti în oraş vorbeşte o altă
limbă decât româna sau maghiara. Nici nu este atât
de greu acest exerciţiu de imaginaţie. Unii l-au transpus de la nivelul imaginativ la cel enunţiativ, adică,
vorba românului, au gândit cu voce tare. Este “TîrguMureş - capitală culturală” o utopie, un proiect entuziast şi fără posibilitatea de a pune în practică?
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Matei Vişniec sub tirul întrebărilor:

„Dramaturgul a
câştigat mult de
la ziarist”
Citiţi interviul realizat de Mihai Suciu în pag. 3
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De ce avem nevoie de cultură?

Constantin BOGOŞEL
Într-un secol în care apar
schimbări în toate domeniile vieţii, ne întrebăm unde ne
încadrăm în lanţul evolutiv al
vieţii. Se poate spune că omul
care nu-şi cunoaşte istoria,
manifestările artistice ale semenilor săi, tradiţiile, obiceiurile, nu
se poate regăsi pe sine. Nu ştie
unde doreşte să ajungă, dacă nu
ştie de unde a plecat şi mai ales
cu ce a plecat înzestrat în drumul
vieţii. Reuşeşti să îţi găseşti propria identitate, să te cunoşti pe
tine însuţi, resursele tale, seva
prin care te hrăneşti la nivel spiritual, atunci când iei contact cu
creaţiile semenilor tăi. Operele
acestora se inspiră tocmai din
sentimentele trăite, întâmplări ce
au schimbat destine, ce au modificat cursul vieţii. Au fost create
cu scop educativ, spre a fi de folos tuturor, pentru ca să se poată
învăţa din experienţele altora,
sau să se facă cunoscută viaţa
oamenilor din diverse timpuri în
diverse ipostaze ale dezvoltării
societăţii.Au fost, sunt şi este scris
să mai fie persoane de o sensibilitate aparte, înzestrate cu darul
de a „cânta” despre ce găsesc ei
important, îndeajuns încât să fie
făcut cunoscut întregii lumi. Ei
au puterea de a pune pe hârtie,
pe pânză sau pe coardele vio-rii,
toate simţămintele într-o manieră
specială ca într-o aură de lumină.
Pot face „din bube, mucegaiuri şi
noroi”, „frumuseţi şi preţuri noi”,
după cum, cu înţelepciune afirma
Tudor Arghezi în crezul operei
sale „Testament.”
Cred că în fiecare din noi,
se găseşte un izvor de creaţie,
această trăsătură se găseşte în
codul nostru genetic, doar că
nu este exploatată la maximum.
Într-o manieră ştiinţifică de redare poţi spune că nu oriunde
îşi găseşte mediul propice de
dezvoltare. Sunt necesare a fi
îndeplinite unele condiţii cum ar
fi: o deosebită receptivitate la tot
ce este în jur, sensibilitate, chiar
o manieră proprie de vedere a
lumii înconjurătoare, în plus un
mediu propice exploatării unor
astfel de calităţi. În plus, astfel
de înclinaţii sunt descoperi-te
şi în şcoală. Există instituţii de
învăţământ specializate cu pedagogi bine instruiţi, care încearcă

sa scoată în evidenţă aptitudinile
tinerilor învăţăcei spre artă sub
orice formă. Şcoala are o foarte
mare influenţă. Este important să se încerce să se dezvolte
înclinaţiile reale ale elevilor, să
se pună preţ pe îmbinarea teoriei
cu practica, pentru că în şcoală
se formează personalităţi, cu alte
cuvinte, devii om. Aşadar, prin
cultură se reunesc toate „sclipirile
minţii omeneşti”, în truda acestora de a înţelege viaţa, cu toate
formele ei de manifestare. Acesta
este un mod de exprimare a sentimentelor încercate de oameni:
admiraţia, revolta, frica, mândria,
ura, dragostea şi orice sentiment
dat să fie simţit. Este imposibil
ca în faţa răsăritului de soare să
nu fii îndemnat de ,,ceva” din
străfundul tău, să faci cunoscută
senzaţia ta de exuberanţă şi altora. Aceste sentimente pot fi exprimate prin mai multe modalităţi:
prin vorbe, versuri, imagini, sunete. Efectiv ai la dispoziţie toate
uneltele ce fac apel la simţurile
omului. Însă se poate întâmpla şi
contrar, să nu fii impresionat de
acest răsărit pentru că, poate, nu
te interesează. Din păcate, sunt
oameni care pun banii mai presus
de orice şi, în cazul în care găseşti
o operă de artă în vilele luxoase,
de cele mai multe ori este acolo
doar cu scop decorativ, dovadă de
snobism. Banii nu sunt totul, nu
ne conduc viaţa, nu guvernează
acţiunile tale. Cred că avem nevoie de cultură, pentru a fi superiori din punct de vedere spiritual,
să te deosebeşti de animalul care
trăieşte doar pentru a se hrani şi
înmulţi. Adevărata iubire pentru
cultură reiese din efortul fiecăruia
de a restaura creaţiile peste care
timpul a trecut fără milă, şi-a
lăsat nemiloasa amprentă: degradarea. Tocmai în acest scop sunt
oameni ce lucreaza din greu la
reconsolidarea operelor de artă.
În acelaşi timp, este importantă
şi cunoasterea acestora, promovarea în medii cât mai variate a manifestărilor culturale de
orice natură. Astfel, devii un om
mai bun, încrezător în puterile
poporului tău, lumii tale. Arta
te purifică şi te înnobilează, dar
te poate face să te simţi mic în
comparaţie cu măreţia lor. Ele au
fost create tocmai pentru a reda
încredere şi a deveni un ghid în
vârtejul vieţii. În altă ordine de
idei, se pot găsi şi alte răspunsuri
la întrebarea „ de ce avem nevoie
de cultură?”, datorită diverselor
sensuri ce le poate îmbrăca cuvântul ,,cultură”. Astfel, se poate
vorbi despre cultura păcii, spre
exemplu. Cultura păcii reprezintă
valorile, atitudinile şi formele
de comportament care reflectă
respectul pentru viaţă, pentru
fiinţele umane şi demnitatea lor,
pentru drepturile omului, respingerea violenţei sub toate formele
ei şi aderarea la principiile
libertăţii, dreptăţii, solidarităţii,
toleranţei şi înţelegerii dintre
popoare şi între grupuri şi indi-

vizi.
Pentru a putea, noi şi
generaţiile viitoare, să culegem roadele acestei culturi a
păcii, trebuie să acţionăm imediat: să încurajăm educaţia pentru pace, drepturile omului şi
democraţie, toleranţa şi înţelegere
internatională, să protejăm şi să
respectăm drepturile omului, fără
excepţie, şi să luptăm împotriva
oricărei forme de discriminare,
să promovăm principiile democratice în toate mediile sociale, să
trăim în toleranţă şi solidaritate, să
protejăm şi să respectăm mediul.
În lucrarea „Sociologia-elemente
introductive fundamentale”, prof.
dr. Radu Baltasiu subliniază
importanţa culturii afirmând că
„statul fără cultură devine oligarhie, adică un summum de grupări
de interese, societatea „în afara
culturii” devine o masă cu identitate minimală, iar civilizaţia
devine o imposibilitate istorică”.
Definirea termenului de „cultură”
este o operaţie dificilă datorită
multiplelor accepţiuni ce i s-au
oferit. Alfred Kroeber şi Clyde
Kluckhonn în cartea „The nature of culture”(Natura culturii),
identificau mai puţin de 163 de
definiţii, ceea ce l-a determinat pe
un sociolog francez să vorbească
de o „junglă conceptuală”. Etimologic, conceptul de „cultură”,
provine din latinescul „cultura”
(cultura pământului). Prof. dr.
Ioan Mihăilescu, în lucrarea
„Sociologie generală”, defineşte
cultura ca fiind „ansamblul
mode-lelor de gândire, atitudine
şi acţiune care caracterizează o
populaţie sau o societate, inclusiv materializarea acestor modele
în lucruri.” Cultura e compusă
din cultură nonmaterială (creaţii
abstracte cum sunt valorile, simbolurile, normele, obiceiurile şi
instituţiile) şi din cultură materială
(produsele fizice sau obiectele
cum sunt vasele de argila, computere-le, monezile etc). Relaţia
dintre cultură şi societate este una
de interdependenţă. Legătura dintre cultură şi societate este atât de
puternică, încât specialiştii pun
semnul egalităţii între ele. Totuşi,
prin cultură înţelegem produsele
ideale şi materiale ale unui grup,
iar prin societate înţelegem un
grup relativ autonom care se
autoreproduce, ocupă acelaşi
teritoriu şi participă la o cultură
comună. Aşadar, nu există cultură
în afara unei societăţi şi nici societate fără o anumită cultură. Ioan
Mihăilescu, în opera amintită
mai sus, aminteşte că elementele indispensabile ale culturii
sunt: simbolurile, ritul, limbajul,
normele, tradiţiile, moravurile,
legile şi valorile. Fără aceste
componente, civilizaţia nu poate
supravieţui. Dragi cititori, doresc
să închei cu o întrebare retorică
care se adresează tuturor. Când
aţi participat ultima dată la o lansare de carte, la un vernisaj de
pictură, la o piesă de teatru sau la
un spectacol folcloric?

OPINII/POVESTEA CELOR MICI

Povestea omului leneş
care avea un arici trist
de Dan LUNGU

A fost odată ca niciodată, într-o ţară îndepărtată şi veselă, un om neînchipuit de leneş
care avea un arici trist. De fapt, animalul ţepos nimerise în casa lui din greşeală,
într-o noapte când s-a speriat de fulger şi s-a ascuns sub prima plapumă ieşită în
cale. Ei bine, aşa cum aţi ghicit, sub acea plapumă se afla chiar omul nostru, care,
leneş fiind, nici nu s-a sinchisit de ţepii animalului dârdâind de frică. Ariciul a crezut
că în sfârşit întâlnise o fiinţă care
îl iubeşte şi hotărî să-şi petreacă
restul zilelor acolo, alături de acea
creatură minunată, pe care o căuta
de o mie de ani.
Din câte se vorbeşte, omul nostru se
numea Mandache. Însă numele lui
nu contează, îi puteai spune oricum
– Pintilie, Ionuţ sau Robert -, căci
era atât de leneş încât nu răspundea
niciodată când îl strigai. Dacă stăm
şi ne gândim bine, era unul din acei
oameni căruia numele nu-i folosea
la nimic.
În dimineaţa de după noaptea furtunii, ariciul şi-a cerut sute de scuze,
pentru fiecare ţep câte una, însă
omul nostru a rămas mut ca o balenă
de pluş. Bietul animăluţ nu s-a dat
bătut, ci şi-a cerut iertare în fiecare
dimineaţă, timp de câteva luni. Neprimind nici un răspuns, s-a întristat
atât de tare, încât au început să-i cadă ţepii, unul câte unul. În timp, s-a adunat o
grămadă frumuşică de ţepi, chiar în mijlocul casei.
În cei şapte ani cât a stat ariciul în casa sa, Mandache – sau Pintilie, Ionuţ, ori Robert,
spuneţi-i cum vreţi
– nu a vorbit decât
o singură dată.
S-a ridicat în fund
şi a spus:
- Vaca dă lapte,
găinile fac ouă, pisica prinde şoareci,
dar tu ariciule la
ce eşti bun în casa
omului?
Ariciul a căzut de
pe pervazul ferestrei de uimire.
De obicei lui Mandache îi era atât
de lene, încât nu
închidea pleoapele
când dormea şi nu ridica mâna să alunge muştele care i se aşezau pe nas, iar acum,
deodată, vorbise. Însă dându-şi seama ce spusese omul pe care îl slujea de aproape
şapte ani, s-a întristat la maxim şi i-au căzut şi ultimii ţepi.
Aşa ariciul nostru a rămas chel şi îi era o ruşine cumplită să iasă din casă.
Când într-o zi s-a aventurat până la fântână, era cât pe ce să-l vâneze un motănoi,
crezându-l şoarece.
Dar nu a durat mult şi o femeie
veselă, care le-a călcat din întâmplare pragul, cumpără toţi ţepii pentru a face perii de păr şi piepteni, pe
care să le vândă la piaţă. Au împărţit
banii pe din două, iar ariciul şi-a
luat partea şi a pornit, ferindu-se
mereu pe sub brusturi, spre Paris,
să-şi cumpere o perucă.
La vreo lună după plecarea micului
animal, lui Mandache – sau Pintilie,
Ionuţ, ori Robert, spuneţi-i cum
vreţi – îi păru foarte rău pentru vorbele sale nesăbuite, iar cam la două
luni ieşi în curte să strige după arici. Numai că, încercând să meargă
pentru prima dată după ani buni,
omul nostru a căzut într-o fântână.
Dar asta e deja altă poveste.

(Poveste oferită celor mici de
Revista Tuş, www.revistatus.ro)
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Expoziţii la galeriile U.A.P.R Târgu-Mureş în 2010
16.04-10.05
Expoziţie
Haller Jozsef
Gyarmathy Janos
14.05-17.05
Muzeul Judeţean
Noaptea Muzeelor

18.05-30.05
Expoziţie
Bantta Annamaria
Molnar Krisztina
Molnar Denes jr.
31.06-13.06
Expoziţie - 1 IUNIE

14.06-30.06
Expoziţie personală
Ion Petru Pop
01.07-15.07
Expoziţie personală
Ardai Ildiko

15.07-15.08
Proiectul “Ariadne”
Curator: Nagy Dalma
16.08-05.09
Expoziţie personală
Aurel Dumitru

06.09-30.09
Expoziţie de design
Curator: Novak Jozsef

18.10-31.10
Expoziţie de artă
coreeană
Curator: Pal Peter

01.10-16.10
Expoziţie personală
Nagy Arpad-Pika

01.11-21.11
Expoziţie-concurs
Fotoclub Mureş

21.11-12.12
Expoziţia anuală a
Liceului de Artă
13.12.2010
Salonul de iarnă 2010
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- interviu realizat de Mihai SUCIU -

Pilon al „generaţiei optzeciste”, scriitorul Matei Vişniec s-a născut la Rădăuţi, în 1956. A urmat cursurile liceale în oraşul natal. Studiile universitare – la Bucureşti. Este licenţiat
al Facultăţii de Istorie-Filosofie. După absolvire, din 1980, a predat istoria şi geografia într-o comună din apropierea Bucureştiului, continuând, simultan, să scrie. Este membru
fondator al „Cenaclului de luni”, în parteneriat artistic cu Ion Stratan, Elena Ştefoi, Mircea Cărtărescu, Ioan Bogdan Lefter, Florin Iaru, Traian D. Coşovei ş.a. În septembrie 1987,
se stabileşte în Franţa, la Paris. La plecarea din ţară, Matei Vişniec era deja un scriitor consacrat: trei volume de poezie şi 2.000 de pagini de teatru (trist dar adevărat, creaţiile sale
dramatice, abordate de prin 1978, i-au rămas în pagina scrisă, nu şi transpuse pe scenă. Interzise de cenzură, unele dintre piese şi le-a citit la „Cenaclul din Tei”, cenaclu îndrumat
de Mircea Iorgulescu). În Franţa, Matei Vişniec scrie în limba „oficială” a patriei sale adoptive, limbă pe care şi-a însuşit-o „organic” după un… cincinal (prima piesă în franceză,
„Negustorul de timp” , a scris-o în anul 1992), dar continuă să scrie şi în limba sa maternă. Este căsătorit cu… Teatrul (soţia sa, Andra, este scenograf). Creator consacrat pe principalele meridiane ale culturii, cu conştiinţa dimensiunii propriei valori, Dumnezeul harului l-a învrednicit pe Matei Vişniec şi cu o lăudabilă modestie, ferit de teritoriile mocirloase
ale vanităţii, străin de drăcuşorul megalomaniei.

Mihai Suciu: „E un mister mare
scrisul!” – citez o replică dintr-o
piesă sub copyright Matei Vişniec. O
susţineţi în continuare, mot-à-mot,
sau o… interpretaţi?
Matei Vişniec: Sigur că e un mister
foarte mare scrisul! Pentru că eu am
o experienţă dintre cele mai diverse:
am piese pe care le-am scris, ştiu eu,
lucrând 6-7 ani la ele şi care nu s-au
dat bătute; am piese pe care le-am
scris bine şi după aceea n-am avut final şi am aşteptat câţiva ani ca să-mi
vină revelaţia pentru a încheia, pentru
a găsi un final convenabil. Sunt piese
pe care le-am scris, prin revelaţie,
în trei zile. Deci, e un mister mare,
este un raport între om şi o irealitate
imediată care este inspiraţia, care sunt
răbufnirile interioare, care sunt pasiunile, implicaţiile sociale ş.a.m.d.
M.S.: Despre poezie, nimic?
M.V.: Despre poezie?! Eu n-am mai
scris poezie.
M.S.: Dar aţi scris! Şi tot „scris”
înseamnă şi poezia. Şi tot mister.
M.V.: Şi aici e un mare mister, pentru că eu am publicat multă poezie.
În România, am publicat trei volume
înainte de a pleca din ţară. Ultimul
volum l-am publicat în 1984. Şi deatunci încoace n-am mai scris poezie
multă, decât am adunat de-un volum.
17 ani mi-au trebuit să-mi adun deun volum! Şi acest volum a apărut
la „Cartea Românească”, se numeşte
„Poeme ulterioare”. Iată, deci, încă o
formă de mister: poezia, la mine, s-a
transformat în lirism teatral şi nu s-a
manifestat în forma ei iniţială.
M.S.: Dacă scrisul=mister, ce
semnifică… vorbitul? Pentru că,
parţial – profesional vorbind – aţi
trădat scrisul în favoarea cuvântului rostit: sunteţi redactor la Radio
France International. Poate nu-i cel
mai fericit verb „a trăda”, dar astai.
M.V.: Sigur că l-am trădat. Pentru că
e o profesie la care nu mă gândisem,
dar, până la urmă, – cum să spun - eu
nefiind actor, nefiind regizor, fiind
scriitor şi neavând o voce teribilă de
radio, lucrurile s-au întâmplat bine,
pentru că îmi place ceea ce fac. Miam găsit un loc la Radio – am lucrat
şi la Radio BBC, la Londra, un an – şi
lucrez în continuare la RFI. Ca să zic
aşa, cuvântul se desprinde bine de pe
pagină şi trece prin aparatul fiziologic
al creierului şi al gurii şi se duce mai
departe, pe unde, spre oameni. Pentru
că el vine şi din inimă, şi din creier.
Este o frumoasă sinteză în materie

pentru că misiunea noastră este acolo. Dacă vreţi, într-un fel sau altul, să
traducem în limba română cultura şi
civilizaţia franceză. Şi asta este, efectiv, o frumoasă misiune.
M.S.: Numai că scriitorul este considerat un tip introvertit, scrisul său
este elaborat; or, gazetarul – prin
excelenţă, radiofonistul – trebuie să
fie volubil, expansiv chiar, şi spontan. Cum coexistă cele două dimensiuni în „entitatea” creativă Matei
Vişniec? Care de la care are de
câştigat? Care pe care îl hrăneşte?
M.V.: În orice caz, dramaturgul a
câştigat mult de la ziarist. Pentru că,
în ultimii ani, de pildă, eu, având acces la informaţiile imediate – adică,
mă duc la biroul meu de la RFI,
aprind computerul şi încep să selectez
ştirile, am acces la ştiri, la informaţie,
la presă ş.a.m.d. - , dramaturgul s-a
hrănit din aceste informaţii. De pildă,
acum câţiva ani, am scris o piesă despre Sexul femeii – câmp de luptă în
Bosnia, o piesă pe care dramaturgul a
scris-o după ce ziaristul nu mai putea
să îndure presiunea aceasta a ororii
care venea pe calea mass-media. Tot
difuzând ştiri oribile despre ororile
din Bosnia, timp de patru ani, într-o
bună zi, dramaturgul s-a revoltat şi a
scris o piesă, tocmai pentru a exorciza
neputinţa ziaristului. Pentru că, foarte
des, ziaristul nu se poate implica; el
este obiectiv, el difuzează informaţii,
dar nu e la faţa locului să devieze
glontele care ucide un copil, o femeie sau un bătrân. Însă dramaturgul
poate scrie o pagină care să devieze
mintea asasinului la un moment dat,
sau minţile celorlalţi, care sunt supuşi
spălării de creiere.
M.S.: „Sexul...” s-a jucat şi în
România. A ţinut sus şi tare afişul
Teatrului Foarte Mic din Bucureşti.
M.V.: Da, s-a jucat şi la Timişoara,
şi la Oradea. Piesa s-a jucat în vreo
şase ţări. Ultima premieră am avut-o
la Londra, la un teatru foarte important „Young Big Theater”. Se joacă
şi în Franţa foarte mult. Sunt patru
creaţii scenice diferite în acest moment, la Teatrul Mare, Teatrul din Estul Parisului şi la alte companii mai
mici.
M.S.: În „Ţara lui Guffy”, pe care
scriitorul Matei Vişniec a lăsat-o
în urmă, nu se putea trăi din scris.
Sau chiar dacă se mai trăia, scriitorii în cauză erau obligaţi – spre
a nu fi consideraţi „vagabonzi” şi
condamnaţi ca atare - să semneze o
condică de prezenţă, să aibă un job,

multe lucruri în Franţa. Eu trăiesc din
meseria de ziarist şi-mi place meseria asta şi o fac cu mare plăcere. Sunt
alţi autori care fac diverse alte slujbe.
Scriu în presă – deci, sunt şi ei ziarişti
-, sau animă ateliere de scriitură
dramatică sau de scriere literară. Sau,
ştiu eu, scriitori care sunt, pur şi simplu, paznici într-un garaj. Au timpul
lor la dispoziţie, citesc. În vreme ce
maşinile intră şi ies, supraveghează
intrările şi ieşirile. În general, nu se
poate trăi din scris nici în Franţa,
decât când ajungi la un anume nivel,
foarte, foarte înalt; cum, de altfel,
nici actorii nu trăiesc numai din meseria lor de actori. În Franţa, foarte
mulţi actori, ca să-şi completeze
câştigurile, animă ateliere de teatru în
şcoli, în licee, universităţi, spitale sau
în alte instituţii. Deci, există o mare
mobilitate şi eu cred că este propice
actului creator.
M.S.: Înseamnă că anecdota cu Victor Hugo rămâne actuală: întrebat de
un vameş cu ce îşi asigură existenţa,
marele scriitor i-a răspuns Franc:
„Cu pana!”. La care, vameşul a notat în catastiful său: „Victot Hugo,
negustor de pene”.
M.V.: Ce se-ntâmplă? Trăim într-un
ritm foarte intens. Există o mondializare care ne pândeşte. Şi chiar în
momentul în care ai senzaţia că ai
putea trăi din scris, nu rişti. Pentru
că, dintr-o clipă într-alta, cursul istoriei se poate schimba. Sau receptarea
ta se poate modifica. Şi în momentul
în care ai megalomania să crezi că ai
ajuns mare scriitor, odată destinul se
răzbună pe tine şi a doua zi descoperi
că nu te mai vrea nimeni, că nu te mai
montează nicio companie şi că trebuie
să reconfirmi valoarea ta în fiecare zi,
cu piese noi, cu texte noi, pentru ca
maşina să meargă. Sunt foarte puţini
scriitori care în acest moment se pot
declara atât de importanţi încât maşina
să meargă singură pentru ei. Viaţa
culturală, viaţa în general, este rapidă
şi perfidă. Să nu uităm că trăim întro societate de consum, care consumă
şi autori. Şi aceştia sunt consumaţi.
Şi, uneori, sunt momente când sunt
aruncaţi la gunoi, ca nişte coji de
banană. Dacă ei nu au forţa să revină,
opinia publică este necruţătoare, lectorii sunt necruţători. Şi chiar dacă au
fost momente în care aceştia au fost
adulaţi, publicul le poate întoarce
spatele în orice moment.
M.S.: Apropo de exil, mai sunteţi
un emigrant? Vă mai consideraţi
(sau sunteţi considerat) aparţinând

„Să nu uităm că trăim într-o societate de consum, care
consumă şi autori. Şi, uneori, sunt momente în care sunt
aruncaţi la gunoi, ca nişte coji de banană”
de transmitere a informaţiei. Şi fac
acest lucru şi când fac revista presei
franceze; o fac ca şi când m-ar asculta milioane de oameni, deşi s-ar putea
să fie un public restrâns. Nu trebuie
să ai darul vorbirii numaidecât ca să
faci radio. Trebuie să crezi în ceea ce
faci, iar eu cred în această misiune,
mică-mare, aceea de a informa un
public român şi, mai ales, de a-l informa pe acest public despre Franţa,

mai mult sau mai puţin formal. În
ţara lui Jaques Chirac (preşedintele
Republicii Franceze), se poate trăi
doar din scris?
M.V.: Presupunând că aş fi singur în
acest moment şi aş accepta să trăiesc
foarte modest, cred că aş putea. Dar
nu se practică foarte mult. Poate că
sunt 20 de autori în Franţa care, efectiv, trăiesc, ca să zic aşa, foarte bine
din scrisul lor. Toată lumea face foarte

acestei categorii, sau „adopţia” s-a
încheiat?
M.V.: Nu! Nu! În adâncul meu,
nu m-am simţit nicicând un emigrant. Eu, când am plecat, în`87, din
România, am plecat atât de bucuros,
că nici nu vă pot povesti. În Franţa,
când am ajuns, m-am simţit ca acasă;
n-am simţit niciodată acea durere
profundă, viscerală, că nu mă mai
pot întoarce în România. Şi am avut

şi norocul ca peste doi ani să cadă
regimul şi să mă pot întoarce în
România. Deci, n-am avut în niciun
fel această suferinţă, din care unii fac
literatură. „Exilul! Exilul!” Ani de
zile, zeci de ani, tânjesc după limba
maternă, după Patria-Mumă ş.a.m.d.
Am fost fericit să fiu în Occident, am
considerat că era dreptul meu, că era o
experienţă pe care doream s-o trăiesc;
chiar şi dacă România ar fi fost cea
mai liberă ţară din lume şi cea mai
democratică, tot m-aş fi dus în Occident să trăiesc această experienţă
şi nu sunt primul, nici ultimul artist,
scriitor – în sfârşit, intelectual – care
doreşte să se instaleze într-un loc
mai propice afirmării sale. Ca să zic
aşa, România a fost un loc propice
afirmării mele, pentru că am putut să
scriu, am putut să mă hrănesc, am putut să fac o şcoală foarte bună. Când
plecam din România, aveam în spate
2000 de pagini de teatru. Şi în continuare vin cu plăcere în România,
care continuă să fie pentru mine o
rampă de lansare. Cu toate acestea,
limba franceză mi-a purtat piesele în
mai bine de 20 de ţări; deci, limba de
circulaţie internaţională a contat mult
pentru – ca să zic aşa – circulaţia cuvântului meu.
M.S.: Scrieţi direct în franceză?
M.V.: Scriu acum, de vreo 10 ani, direct în franceză. Ceea ce nu înseamnă
că am abandonat limba română. Pentru că urgenţa este să scriu în franceză,
să am cât mai multe piese în franceză,
pe care să le pun în circulaţie. Dar
imediat ce simt că o piesă trebuie
să se încadreze, mintal, şi în limba
română, a doua zi încep să o scriu în
română. Deci, trec cu uşurinţă şi continuu între cele două limbi.

M.S.: Cioran declara că iubeşte
România cu o… ură grea…
M.V.: O, Cioran este un personaj
special, care are voie să spună şi
enormităţi, şi lucruri mai puţin interesante, şi lucruri spectaculoase
de dragul spectacolului. Eu iubesc
România cu o dragoste profundă. Vin
cu mare bucurie aicea. Şi, bineînţeles,
îmi este greu de foarte multe ori când
văd că imaginea României nu este
prea bună în lume şi că trebuie făcut
efort substanţial pentru ameliorarea
acesteia.
M.S.: Nostalgia, dorul le mai aveţi
în vocabularul activ, în fondul principal de cuvinte şi de sentimente?
M.V.: În franceză, nu există cuvântul care să marcheze atât de profund
conceptul de DOR. Cuvântul francez
este „Ca me manque” sau „il me
manque” – îmi lipseşte. Deci, DORUL este o chestie foarte profundă,
intraductibilă, pe care abia o putem
traduce noi în română câteodată, că
vine dintr-o condiţie ancestrală. Deci,
DORUL meu, atâta vreme cât sunt
sănătos şi sunt liber, mi-l satisfac imediat: sar în avion şi vin în România!
Şi s-a terminat cu DORUL!
M.S.: La Tîrgu-Mureş, pentru prima dată?
M.V.: Nu, nu, am mai fost La TîrguMureş în câteva împrejurări. Am
văzut spectacole înainte de plecarea
mea din ţară. Cunoşteam foarte bine
revista „Vatra”. Am avut o piesă
importantă publicată în „Vatra”, la un
moment dat, care se numea „Sufleurul fricii”. Am avut o relaţie constantă
de mare dragoste, respect şi preţuire
pentru scriitorii de-aici din TîrguMureş, din această regiune.

ANCHETĂ/ PROZĂ SCURTĂ
fabricile de
bere şi oameni
de Laurenţiu BLAGA
nevrosia #2
Imaginaţi-vă un Tîrgu-Mureş în care, la fiecare colţ de stradă, poţi vedea un moment de teatru live, un concert de coarde, un poet recitându-şi
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poeziile, un stand de carte, un pictor lucrând sau alte lucruri ce ţin de cultură. Sau, mai bine, încercaţi să vă închipuiţi la ceasul cu flori un panou
tridimensional pe care sute de afişe te îndeamnă să îţi faci agenda timpului tău liber, multitudinea ofertei punându-te în dificultate. Imaginaţi-vă contextul în care tot al treilea om pe care îl întâlneşti în oraş vorbeşte o altă limbă decât româna sau maghiara. Nici nu este atât de greu acest exerciţiu de
imaginaţie. Unii l-au transpus de la nivelul imaginativ la cel enunţiativ, adică, vorba românului, au gândit cu voce tare. Este “Tîrgu-Mureş - capitală
culturală” o utopie, un proiect entuziast şi fără posibilitatea de a pune în practică? Este pregătit oraşul pentru o astfel de ofertă culturală atât din
punct de vedere al potenţialului economic dar, mai ales, cel al publicului consumator de cultură? Sau punerea în practică a unui asemenea proiect
este o şansă a acestui oraş de a îşi sedimenta poziţia şi, mai ales, de a-şi verifica posibilităţile?
Promotorul Mihai Mălaimare
Ideea nu e nouă. Ea are la bază
o iniţiativă a lui Mihai Mălaimare.
Mai exact, conform proiectului, în
fiecare an este desemnat un oraş (de
preferinţă capitala de judeţ) pentru
a fi Capitala Culturală a României.
Printr-o Hotărâre de Guvern se alocă
o sumă acceptabilă (1 milion de
euro) la care, evident, administraţiile
locale vor veni cu unele completări.
Printre obiectivele văzute de Mihai
Mălai mare se numără stimularea
orgoliului comunităţilor locale,
atragerea valorilor locale, rezolvarea infrastructurii la nivelul unor
localităţi, punerea într-o situaţie
favorabilă a elementului cultural
local care va căuta şi el să se ridice
la un nivel cât mai serios, evaluarea
pontenţialului şi a perspectivelor
pentru fiecare comunitate în parte.
Cine vrea Târgu-Mureş - capitală
culturală?
Pentru prima dată la TîrguMureş s-a discutat despre acest
proiect, în toamna lui 2008, când,
la o întâlnire a celor care conduc
instituţiile de cultură, directorul interimar al Teatrului Naţional, Vlad
Rădescu, a pus în discuţie această
posibilitate. La acea întâlnire, la
care au participat şi reprezentanţi ai
autorităţilor locale, s-a mers chiar
mai departe, unii trecând de la capitala culturală a României la cea a
Europei. Înfierbântaţi şi entuziaşti,
majoritatea celor prezenţi se vedeau deja plimbându-se prin centrul
Tîrgu-Mureşului ca printr-un oraş
alegoric-cultural, în care toată lumea
respiră actul creator în multitudinea
ariilor sale de acoperire. Alţii au
fost mai rezervaţi, specificând că la
nivelului culturii oraşului sunt probleme mici dar cu bătaie mare ce au
rămas încă nerezolvate. S-a vorbit
atunci chiar de semnarea unui “Pact
Cultural” prin care semnatarii să
contribuie la profesionalizarea culturii dar şi dezvoltarea infrastructurii
culturale. Rectorul Universităţii de
Artă Teatrală Tîrgu-Mureş, Gasparik
Attila, a argumentat impunerea unui
obiectiv atât de îndrăsneţ prin faptul
că doar dacă îţi propui lucruri grandioase reuşeşti să faci ceva. S-a vorbit
la acea întâlnire despre lucruri care
dacă ar fi fost puse în practică, deja
ar fi fost făcuţi nişte paşi importanţi.
De exemplu, s-a propus înfiinţarea
unei case unice de bilete pentru toate
instituţiile de spectacole, panouri
speciale de afişaj, consultare comună
în ceea ce priveşte programarea evenimentelor culturale. Nu au trecut
nici şapte zile şi cei care vedeau deja
capitala europeană a culturii la TîrguMureş îşi programau spectacolele la
aceeaşi oră, în aceeaşi zi. Mesajul
dat publicului a fost bun: părea că se
formează un pol cultural important,
cu un cuvânt greu de spus în ceea ce
priveşte fenomenul cultural. Unii şiau pus speranţe mari în acest demers, alţii nu au dat prea multe şanse
de izbândă proiectului. Cert este că
la această oră, nimic din ceea ce s-a
propus la acea întâlnire nu s-a concretizat în vreun fel.

Tot despre bani e vorba
În
proiectul
său,
Mihai
Mălaimare prevedea ca localitatea
desemnată să fie capitala culturală
a României să primească un milion
de euro pentru punerea în aplicare
a proiectului, restul banilor necesari
să fie alocaţi de la bugetele locale.
În general, apetenţa autorităţilor
publice mureşene pentru actul cultural este destul de ridicată, mai ales
dacă privim lucrurile în comparţie cu
alte judeţe din ţară, judeţe în care nu
există sesiunile anuale de finanţare
pe care le au atât Consiliul Judeţean
Mureş cât şi Consiliul Local TîrguMureş. Evident, aceste sume nu sunt
suficiente pentru a putea finanţa un
program cultural care să se întindă
pe durata unui întreg an. Oricum, una
dintre condiţiile esenţiale pentru ca
banii acordaţi prin aceste concursuri
de proiecte organizaţiilor non-guvernamentale să fie canalizaţi pentru
“Tîrgu-Mureş – capitală culturală”
ar fi aceea prin care proiectele ongurilor să aibă ca şi tematică, tocmai
ideea de capitală europeană.
Există public cultural în TârguMureş?
În luna martie a anului 2009,
Reea SRL şi Marketing Sondaje
Relaţii Publice au dat publicităţii
un studiu privind orientarea fenomenului cultural la nivelul judeţului
Mureş. Acest studiu a scos la iveala
o serie de date interesante cu privire la apetitul tîrgumureşenilor
pentru cultură. Astfel, se constată,
că cel puţin la nivel declarativ, în
oraşul Tîrgu-Mureş există un interes
ridicat spre cultură, doar 3,4% din
repondenţi menţionând ferm că nu
sunt interesaţi de viaţa culturală, iar
pe de altă parte, că majoritatea celor
ce prezintă interes sunt şi mulţumiţi
de ceea ce denumim generic „ofertă
culturală”. Cu cât este mai ridicat
nivelul studiilor, cu atât mai mare e
apetenţa spre cultură şi implicit aprecierea pozitivă a ofertei culturale.
Urmărind răspunsurile la întrebarea
privind modul preferat de petrecere

a timpului liber, observăm că 85%
din tîrgumureşeni sunt orientaţi spre
activităţi care se desfăşoară în afara
casei, şi care fac parte din “oferta culturală” a oraşului. Aproape
jumătate din populaţia oraşului
obişnuieşte să meargă la teatru, ceea
ce se explică prin faptul că în TîrguMureş există o şcoală de teatru cu
tradiţie, pe de altă parte prin faptul
că sunt mai multe tipuri de teatre,
instituţional vorbind, iar pe de altă
parte că în jurul acestor instituţii
se mai desfăşoară şi alte tipuri de
activităţi/programe culturale. Doar
1,2% din respondenţi declară că
cheltuie pentru cultură mai mult de
100 RON lunar. Ceea ce însemnă
de exemplu achiziţia a 3 cărţi, sau
participarea la 7-8 specatcole de teatru. Acestea sunt doar câteva dintre
interpretările rezultatelor studiului
amintit, rezultate ce ar trebui să pună
pe gânduri pe cei care ţin în mâini
frâiele culturii tîrgumureşene. Mai
avem şi varianta prin care punerea
în practică a unui proiect de asemenea anvergură să ducă la câştigarea
unui public de profil. Cu alte cuvinte,
după un an de manifestări culturale,
să crească apetitul tîrgumureşenilor
pentru actul cultural.

În afara unei baze materiale
extrem bune, în Tîrgu-Mureş gasim o
pleiadă de instituţii de cultură şi onguri cu profil cultural. În primul rând,
avem unul dintre (tot mai) puţinele
teatre naţionale din România. Cu o
trupă întinerită, cu o nouă conducere
artistică şi administrativă, cu o stagiune plină de spectacole importante,
cu două săli de spectacol, Naţionalul
tîrgumureşean ar putea constitui unul
dintre pilonii importanţi ai Capitalei
culturale. Nu trebuie pierdut din vedere faptul că în Tîrgu-Mureş există
o Filarmonică cu un bun renume
naţional şi internaţional. Avem un
Muzeu Judeţean cu multe secţii ce
au de oferit vizitatorilor expoziţii extrem de variate ca şi tematică. Să nu
uităm de Teatrul Ariel care acoperă
două categorii importante de public: copiii şi tineretul. Există Şcoala
Populară de arte, ansamblurile folclorice din subordinea Consiliului
Judeţean. Luăm în calcul şi Uniunea
Artiştilor Plastici Mureş precum şi
Asociaţia Artiştilor Plastici Mureş cu
cele două spaţii de expoziţii pe care
le deţin. Intrând în zona ONG-urilor
nu putem să nu amintim de Teatru 74
şi Teatrul Scena. Rămânând în zona
teatrului ne gândim la Teatru Studio al Universităţii de Artă Teatrală
Baza materială
Tîrgu-Mureş. Având în vedere că
majoritatea instituţiilor de spectacol
Din punctul de vedere al infra- beneficiază de două secţii (română
structurii culturale, Tîrgu-Mureş şi maghiară) oferta culturală este
pare că stă destul de bine. Existenţa aproape dublă.
spaţiilor de spectacol disponibile întrun număr rezonabil în comparaţie cu În loc de concluzie
alte localităţi face din Tîrgu-Mureş
un caz aproape singular în ţară. TeAvem aşadar, premisele unui
atrul Naţional cu cele două săli, proiect important pentru acest oraş.
Palatul Culturii cu cele trei săli (dacă Un proiect ce ar aduce prestigiu,
punem la socoteală şi Sala de Oglin- imagine şi, nu în ultimul rând, pubzi), Teatrul Studio al Universităţii de lic. Ideea a fost aruncată pe “piaţă”,
Artă Teatrală, Casa de Cultură “Mi- a fost discutată, analizată. De aici
hai Eminescu”, Teatrul Ariel, Teatru şi până la punerea ei în practică e
74, Teatrul Scena, Teatrul Yorick. cale lungă. Depinde de cei care au
Dacă mai punem la socoteală teatrul pârghiile să pună pe hârtie un plan
de vară putem spune că municipiul de bătaie. De la autorităţi, la artişti.
Tîrgu-Mureş are toate premisele Autorităţile să înţeleagă că un astpentru a putea găzdui un proiect de fel de demers este la fel de imporo asemenea anvergură.
tant precum proiectele economice.
iar artiştii, să înţeleagă că în artă nu
Instituţii de cultură
există concurenţă. Poate doar diferite
moduri de interpretare.

de Ovidiu I. POP

azi m-am plimbat pe străzi şi am
respirat cu voi. am intrat în baruri
cu voi şi-am băut beri cu voi. erau
atât de bune. am cerut şi o ţigară
pentru a celebra toată bunătatea
fabricilor de bere şi oameni. am
luat loc la o masă curată cu oameni
care m-au numit prieten din prima
clipă când m-au văzut. am consumat nenumărate beri împreună,
de fiecare dată celebrând fabrica
de oameni şi pe dumnezeu. am
dezbătut poluarea şi războaiele
şi n-am găsit sfinţenea cuvintelor decât în profanare şi desfrâu
intelectual. le-am povestit noilor
mei prieteni despre visele mele
trufaşe şi despre cum lumea mea
e mai bună ca a lor. tocmai mă
întorsesem de pe o creastă a alpilor
unde îmi ispăşisem sentinţa de
nebunie voluntară dată de oamenii
cu otrăvuri în sânge. m-au numit
iar nebun, neştiind că m-am tratat
dându-mă de mâncare unui lup. dar
ei m-au nimit nebun şi-au râs de
mine oferindu-mi bere şi ţigări să-mi
celebrez nebunia voluntară dată de
ei acum.
mi-a plăcut sincer şi am pornit pe
stradă salutând şi binecuvântând
trecătorii, prietenii mei. zâmbeam
şi toţi mă întrebau „de ce zâmbeşti
nebunule? suntem prietenii tăi,
nebunule, de ce zâmbeşti?” nu leam răspuns căci eram deja foarte
aproape de casă. atât de aproape
încât mi-am scos pantofii şi
jacheta şi le-am dat unui cerşetor,
atenţionându-l că eu sunt nebunul
care le-am purtat.
am întrat în casă şi m-am aşezat
în faţa unei oglinzi mari. mă uitam
la mine şi plângeam. vedeam pe
faţă urme negre de cărbuni şi jeg,
părul mi-era încâlcit cu un clei
ca uleiul gros din motorul unui
camion, mâinile mi-erau atât de
negre încât aveam alb sub unghii.
eram murdar. eram atât de murdat
încât plângeam şi lacrimile formau
şanţuri de acid pe obrajii mei, până
mi-am văzut dinţii cariaţi de mizeria
umană. n-am fost niciodată aşa.
sau cel puţin nu eram, acum 10
minute când beam bere şi fumam
alături de prietenii mei noi în barurile lor. am vomitat toată realitatea
pe mochetă şi stomacul tot mi se
răzvrătea teribil. mi-am aruncat
toate hainele în visele voastre
şi le-am dat foc. fumul s-a risipit
repede căci un crivăţ cumplit mi se
plimba prin apartament. eu eram
gol în faţa oglinzii. am înnebunit din
nou. ascultam coltrane şi saxofonul lui mă înnebunea. vedeam,
odată cu nebunia crescândă în
mine, albirea dinţilor şi repararea lor ca şi cum în nebunie se
ascundea un dentist schizofrenic.
mi-am văzut iar palmele puţin roşii
şi părul şaten despletit cu câteva
şuviţe de cărunţeală ce-mi spun
că îmbătrânesc şi doar nebunia se
poate bucura de asta. îmbătrânind
devin atât de cunoscător în ale
vieţii încât sunt pregătit să mor.
de parcă, fiind copil, încă nu
am dreptul să mor. dar când
îmbătrânesc şi trec prin gările cu
greutăţi ale vieţii şi în sfârşit învăţ
cum stă treaba cu viaţa, cum
îmbătrânesc sunt tot mai bun de
moarte. de parcă cineva nu vrea să
ştim toate secretele vieţii şi pe cel
al nemuririi, astfel ne rupe ultima
pagină a jurnalului numit soartă.
dar eu înnebunesc acum şi-mi dau
jos de pe faţă cărbunele şi noroiul
cotidian dintre degetele de la
picioare. nu mi-au mai rămas decât
juliturile sincere din genunchi şi
câteva copci în jurul ochilor căci am
văzut prea multe.
stau gol puşcă în faţa unei oglinzi şi
sunt curat.
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OCHIUL CREAŢIEI

De fiecare dată când intru în atelierul unui
artist am sentimentul că păşesc într-o altă lume.
Şi nu mă înşel: este un univers aparte, pe care
puţini dintre noi îl înţeleg dar şi mai puţini
ajung să îl cunoască. Atelierul artistului Mircea Moldovan e un astfel de loc, o „chilie” a
cărei căldură e impregnată de generozitatea şi
bonomia unui om blajin cu vorbă domoală şi
plină de esenţă, a unui ardelean statornic, puternic
înrădăcinat, care-şi cunoaşte foarte bine liniile
coordonatoare ale vieţii, aşa cum mi s-a revelat.
Format la Şcoala de arte frumoase din Cluj,
nefiindu-i străin nici Bucureştiul în însuşirea
temeinică a cunoştinţelor acestui vast tărâm,
Mircea Moldovan face parte dintr-o generaţie
de artişti deja experimentaţi, cu un mesaj de o
retorică clară şi răspicată a expresiei lor, fără
ezitări în dialogul cu privitorul, cu o viziune
conturată şi închegată.
Dacă ar fi să reducem grosier şi superficial
subiectele care stăruie în preocuparile sale,
el tratează cu aceeaşi chemare, două dintre
faţetele picturii: cea a iscusinţei meşteşugului în
icoane, îmbinată la rândul său cu o minuţioasă
cunoaştere a canonului bisercesc, cu puternică
credinţă şi mult har şi cea a zonei neîncătuşate, a
liberei creaţii. Diferenţa primară dintre o icoană
şi un tablou este aceea că prima nu are substanţă
plapabilă, care duce spre simbol. Icoanele
sunt figurative şi nonfigurative în acelaşi timp,
făcând apel la interioritatea privitorului, la
dispoziţia acestuia de a „pătrunde” divinitatea
prin revelaţie, nu prin reprezentare concretă. În
iconografia bizantina căreia îi suntem tributari,
corporalitatea, materialitatea este doar un pretext, o convenţie, important fiind ceea ce ni se
relevă prin ele, puterea lor de sugestie. Şi acest
lucru este respectat de Mircea Moldovan, cu

stricteţea şi meticulozitatea unui făuritor exigent, cu măiestria smerită a unui adevărat pictor
de icoane.
În abordarea celeilalte faţete, a părţii de
creaţie, translaţia de la tabloul cu imagini concrete „Pace vouă”, de început, spre un nonfigurativ în care se întrezăresc totuşi urmele unor
forme identificabile -„Pâinea şi vinul”- elemente
de baza ale creştinismului- ca dintr-o mreajă
de mistere, poate să provină tot din acel refuz
ancestral de reprezentare a imaginii divine, imprimat de religia căreia îi aparţine prin credinţă.
Ele sugerează nobile ori sacre materialităţi aflate
la graniţa dintre vis şi realitate, însemne şi motive legate de vechea concepţie a simbolisticii
păsării, ochiului, sufletului, îngerului, dualităţii
fiinţei, a vieţii şi a morţii sau a sămânţei ca esenţă
primară, cu toată abundenţa interpretaţională
care poate fi dată acestor veşnic valabile noţiuni,
forme paradigmatice ce traversează aproape întreaga civilizaţie vizuală a umanităţii.
Cu obstinaţie creatoare, artistul tratează motivul păsării, chintesenţa zborului, a libertăţii, a
visului şi a înălţării sufleteşti.
Printre ultimele căutări este motivului ochiului, în primul rând ca organ de receptare, vital
unui artist, ca simbol al cunoaşterii, dar şi cu
trimitere la ochiul divin, atotcuprinzător sau la
ochiul lăuntric, ferit, imaterial, al inimii, care nu
se închide niciodată şi care poate fi transformat
în însuşire a spiritului. Ochiul reprezintă un mijloc de comunicare cu lumea situată dincolo de
cunoaşterea logică, poartă spre transcendenţă.
În această cosmogeneză inedită, organul vizual
care deschide întregul spaţiu artistic poate fi
ochiul divin al creaţiei. Lumina proprie devine
prin intermediul ochiului o prelungire a lumii
ascunse în lumea banală, o proiecţie a sacrului în profan. Repetitivitatea ochiului deschis,

„Ochii sufletului”- acril pe pânză, 90x80 cm, 2009

de Cora FODOR

viu receptor vigilent, desfăşurată pe verticală
ascendentă e în opoziţie dialectică cu cel inert,
negru, reliefat tocmai pentru a accentua antiteza şi tensiunea.
Artistul Mircea Moldovan cultivă un melanj
de naturaleţe, de impuls şi tact vizual, un joc
fascinant cu materia cromatică în percepţia ei
senzorială. Uneori este folosită pasta, tocmai
pentru a sugera palpabilul, carnaţia culorii,
alteori culoarea e pusă plat, un curaj asociativ
al tonalităţilor reci şi calde, aspre sau catifelate mereu surprinzatoare prin armoniile create. Integrarea unor materiale cu efect decorativ, folosirea uneori a împăstărilor puternice
în contrastante alăturări cu culoare diluată,
evanescentă, valorându-se reciproc, nerenunţând
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IPOSTAZE LIRICE

de Eugeniu NISTOR
După un debut literar promiţător (cu placheta Un alt anotimp, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2008),
poetul Ovidiu Pojar publică, într-o elegantă ţinută grafică, volumul Imobiliare de lux (Casa Cărţii
de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009), convingându-i pe cititori că şi-a însuşit pe deplin meseria de “constructor” de …vise. Alternând versul liber cu cel clasic, dovedind iscusinţă şi deprinderi pe care,
de regulă, numai poeţii cu o îndelungată experienţă a scrisului o au, poeziile lui Ovidiu Pojar se
situează sub zodia liniştitoare a firescului, a calmului existenţial. Autorul nu aleargă după imagini
şocante şi nu caută expresii noi şi preţioase, ci se lasă purtat de valurile trăirilor obişnuite şi al rostirilor despre acestea în sintagme simple şi eficiente, versificând în structuri clasice (sau nu), când,
sentimental şi protector, îi oferă umărul iubitei: “Să te lipeşti de mine ca lumina / şi de prea bine să
te fure somnul, / să-mbătrâneşti ca muşchiul pe tulpina / ce nu-ncetează să ne-arate nordul. // Şimbrăţişând tăceri ce n-au fost încă / de nimeni îmbrăcate în cuvânt, / să curgem, strânşi, în liniştea
adâncă / doar două rădăcini, pe sub pământ.” (Linişte şi nord). Dar el poate fi şi un poet parodic
sau un fin ironist, în reflectarea unor aspecte cu totul nonpoetice ale vieţii sociale de azi, recurgând la
acelaşi limbaj simplu şi direct: “În paradisuri fiscale / am să fug cu tot capitalul / nu vreau să plătesc
nici o vamă / voi trăi de-acum / cocoţat pe sacii mei plini / şi numai câteodată, / voi scoate câte o
amintire / s-o duc la casa de schimb / pentru cei care / n-au avut timp / să trăiască.” (Fuga). Sunt în
această carte câteva texte scrise cu vervă şi optimism, cu inteligenţă şi afectivitate, unde “se vede”
cu claritate relaţia de corespondenţă biografie-poezie, ţinând tot de latura firescului, precum în acest
frumos poem: “Storc fructul zemos al efemerului / şi-mi sorb cafeaua cu gust de ambrozie / fericit /
că pot folosi pentru încă o zi / caleaşca regală a vieţii. / Vino repede, / am braţe-nflorite de liliac / cu
pieptul strivesc certitudini / şi le-arunc într-un cerc de neghină / sunt regele clipei, / aşază-mi pe cap
/ coroana ispitei neatinse.” (Rege pentru o zi).
Iată cum Ovidiu Pojar, ca arhitect în poezie şi ca poet în arhitectură, ne convinge, în primul rând,
prin sinceritatea trăirilor sale, apoi, prin “pojarul” verbului său, care păstrează mereu temperatura
sufletului, fie că este liric-cantabil, ironic-parodic sau nostalgic-contemplativ – toate, însă, ilustrând
aici ipostaze credibile ale poeziei adevărate.
*

Poet aflat deja la cea de-a treia apariţie editorială (după Poeme rupestre, Ed. Ardealul, TârguMureş, 2007, şi Golfurile dimineţii, Ed. Mureş, 2008), Ion Oltean ne propune în această nouă
carte – Spaţiul din oglinzi (Ed. Mureş, 2009) – câteva motive de meditaţie pe diverse teme ale
cotidianului citadin. Maniera adoptată (nu altfel decât în cărţile anterioare) este (era, dacă luăm în
calcul timpul când autorul şi-a plămădit versurile) la modă: aceea a optzeciştilor harnici, dornici
să navigheze prin valurile postmodernismului – curentul literar-artistic atât de absorbant la finele
veacului trecut! Şi tehnica optzecistă – la fel! Căci există o recuzită de termeni cu încărcătură lirică
şi, aceştia, folosiţi economicos şi cu oarecare chibzuinţă, pot face din orice scriere, oricât de prozaică
ar fi ea, un text poetic acceptabil. Adică, să fim mai clari: vorbim aici despre sintagme şi năstruşnice
asocieri de termeni care au apriori oarecare poeticitate. Ceva asemănător jocului haotic de cuvinte
nichitastănescian, minus limpezimea imaginilor şi relieful adânc al scriiturii autorului Operelor imperfecte, deşi comparaţia este aici stânjenitoare, căci la Nichita Stănescu totul are o noimă!
Aşadar, şlefuind pietrele, mângâind neantul, contemplând lumina din ceara albinelor (o imagine
frumoasă!) sau glosând sub apăsătoarea obsesie a vârstei, Ion Oltean se apropie de spaţiul poetic
după care tânjeşte mereu: „Spaţiul acesta, care se cască brusc, / îmi absoarbe trupul obosit / în care
cresc pe dinăuntru desene, / străzile oraşului ca o hartă a bermudelor / mă înghit cu fiecare clipă
pierdută, / iată, imaginile din oglinzi / şoptesc aceeaşi / răsştiută întrebare.” (Spaţiul din oglinzi).
După cum, ceva mai încolo, înregistrăm o sugestie nostalgică, ca o reacţie lirică de autoapărare, întrun text de o remarcabilă curgere: „Ne apărăm cu încercări disperate / de vârstele ce sapă în noi // Ne
acoperim cu umbre ce tac / ce lasă urme adânci / şi totuşi ne ridicăm / împotriva hazardului din noi //
nu ne ajută / nici nu ne apără / de înşelătorul joc al destinului” (Ne apărăm).
Avem aici un poet în mare măsură cerebral, care nu lasă să răzbată în afară decât arareori câte o
notă sentimentală, astfel încât chiar şi atunci când scrie despre vârste şi trecerea timpului (teme prin
excelenţă stârnitoare de nostalgii), doar un soi de oboseală, ca reziduu al vieţii, emanând din textele
sale.

nicicând la iscusinţa compoziţională scrupulos
pusă în evidenţă, fac din lucrările sale un spectacol vizual. Un abstract punctat deci cu repere
realiste, foarte concis consemnate, ori vag sugerate, purtând semnificaţia unor aluzii simbolice la o anumită stare lăuntrică sau adesea la
o realitate din imediata conjunctură familială,
întrezărindu-se uneori nemulţumirea de sine
care însă nu dezarmează ci constituie impulsul
pasului următor.
Mircea Moldovan îşi gândeşte opera ca pe o
continuare a meditaţiei interioare, nimic nefiind
exteriorizat fără să fie expresia unei convingeri
profunde, fără să fie rodul unei tensiuni interioare şi fără să poarte pecetea sincerităţii faţă de
tema abordată.

Exerciţii de admiraţie

(continuare din pag. 1)

Patruzeci şi şapte de
autori (critici literari, teoreticieni ai literaturii, poeţi,
prozatori, eseişti) scriu despre Nicolae Manolescu în
diferitele secţiuni ale cărţii:
La aniversară (Paul Cornea,
Ştefan Radof, Livius Ciocârlie, Gabriel Dimisianu, Eugen
Negrici, Dorin Tudoran, Gabriel Chifu, Cristian Teodorescu, Marta Petreu, Ioana
Pârvulescu, Cristian Moraru,
Horia Gârbea, Mihai Dragolea
ş.a.), Lunedişti (Călin Vlasie,
Traian T. Coşovei, Magda
Cârneci, Matei Vişniec, Mircea Cărtărescu, Bogdan Ghiu
ş.a.), Alţi foşti studenţi (Iulian
Costache, Andreea Deciu,
Luminiţa
Marcu,
Costi
Rogozanu, Simona Vasilache
ş.a.), Interpretări (Solomon
Marcus, Gheorghe Grigurcu,
Mircea Martin, Mircea Anghelescu, Ion Pop, Nicolae Oprea,
Ioan Holban, Iulian Boldea,
Mircea A. Diaconu, Andrei
Bodiu, Laszlo Alexandru etc.).
Privit sub spectrul „sedu-

cătorului” („spirit raţional şi
solar”) de către G. Dimisianu,
sub semnul „cordialităţii ca modus vivendi” de Dorin Tudoran
(„Nicolae Manolescu a preferat să vadă mereu jumătatea
plină a sticlei, dar nu spre
a nega existenţa jumătăţii
goale”), perceput ca un „ceasornicar care pune orologiul formidabil sub lupă”
de Gabriel Chifu, Nicolae
Manolescu este un intelectual
a cărui trăsătură de caracter
dominantă este, cum observă
Marta Petreu, „raţionalitatea,
una vie, promptă, precisă”.
Critic „fără inconştient”
(Cristian Moraru), „un mare
spirit într-un om normal”
(Călin Vlasie), „naşul nostru
de spirit” (Magda Cârneci),
„fascinantul
Manolescu”
(Matei Vişniec), „o privire
pasională, dar obiectivă asupra
lucrurilor”
(Mircea
Cărtărescu), „fratele mai
mare” (Ion Bogdan Lefter),
„seninătatea”
(Andreea
Deciu), „un profesionist al
cronicii literare” (Mircea A.

Răspundem cititorilor:

Diaconu), „modestia, firescul şi seninătatea” (Andrei
Bodiu) - sunt doar câteva
dintre caracterizările care îşi
propun să circumscrie figura
acestui spirit creator fascinant în simplitatea sa umană,
spirit prin excelenţă marcat
de valorile raţionalităţii şi
ale echilibrului intelectual şi
moral.
Închei cu câteva cuvinte
din interviul de la începutul
cărţii, revelatoare pentru crezul
manolescian: „Când trecem
vămile, spre lumina de dincolo, îngerii sau arhanghelii,
după meritele fiecăruia, care
ne petrec, ne întreabă ceam făcut noi, nu ce-au făcut
alţii. Mă pregătesc în fiecare ceas care mi-a rămas să
dau socoteală pentru cărţile
mele, pentru Istorie inclusiv”. Nicolae Manolescu -70
nu este altceva decât, parafrazându-l pe Cioran, o suită
de exerciţii de admiraţie consacrate unuia dintre cei mai
importanţi cărturari români
de azi. (Iulian BOLDEA)

Stimaţi cititori, vă mulţumim pentru aprecierile pozitive la adresa primului număr al
publicaţiei noastre şi vă reamintim şi pe această cale că “Litart” se doreşte o platformă
de exprimare pentru toţi cei care creează ceva de valoare în domeniul literar-artistic.
În mod special îi mulţumim Ruxandrei Marcu, dar o rugăm să îi permită lui Ciprian O.D., prietenul ei, să decidă singur când şi cum vrea să publice poeziile pe care le
scrie. Poate că el a simţit că, deocamdată, este vorba doar de nişte versificări ale iubirii pe care o simte fiecare din noi, drept pentru care nu le-a trimis altor publicaţii.
“Cu sufletul fremătând ... cu fruntea plecată,/Cu gândurile depuse în aroma speranţelor,/ Te
aştept smulgându-mi promisiunea clipelor,/ Strivind între degete nedumeririle”, sunt însă gânduri care pot să prevestească un talent care, prin exerciţiu şi lectură, poate convinge. (Redacţia)
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Ioan GĂBUDEAN

POEZIE

Gheorghe PĂCURAR

Rondelul toamnei

Rondelul incertitudinii

Joc orb

Vis

Amurg însingurat

E toamnă, frunzele valsează
Şi vântul ne mai dă fiori
Copii cu zmeie la amiază
Alerg’ ţinându-se de sfori

Dac-aş şti că mă iubeşti
Aş veni la tine seara
C-o sticlă de Odobeşti
Şi cu dumneaei, chitara

La roata grijii înhămat cu veacul
- chiar dacă eşti cel ce sfinţeşte locul goblenul vieţii migălind cu acul
nu dai cu banul nu stârneşti norocul

Între durere şi Dumnezeu
vremui în coaja trupului meu
şi umbră îi fac săptămânii

În amintirea mea e trează
O simfonie de candori
E toamnă, frunzele valsează
Şi vântul ne mai dă fiori

Să petrecem ca-n poveşti
Cât de lungă va fi vara
Dac-aş şti că mă iubeşti
Aş veni la tine seara

Clipa te joacă-n legea ei – finalul
va fi să fie după cum ţi-e focul
egal cu tine zilnic îţi urci dealul
şi-n întâmplare principal e jocul

Câmpia nopţile visează
Covoare fragede de flori
Iluzii, doar iluzii mai creează
Cârdul gălăgios de ciori...
E toamnă, frunzele valsează.

La ce bun să te-ndoieşti
De ce-ţi spune domnişoara
Mangafaua-i la Ploieşti
Şi amorul meu cât Loara
Dac-aş şti că mă iubeşti...

Norocu-i orb – de te opreşte-n cale
clipa-ţi aduce cât n-aduce anul
că anul n-are cumpene egale
câştigă însă cel ce dă cu banul

Rondelul balului discret

Rondelul spiritului fin

Aceleaşi măşti, alt menuet
Şi vom petrece astă-seară
La balul ce se vrea discret
În violet amurg de seară

Aicea zace-un spirit fin
Ce niciodată n-a greşit
Ci numai un pahar cu vin
Să bea ades l-a ispitit

Salonul intim şi cochet
Dansează scumpă domnişoară
Aceleaşi măşti, alt menuet
Şi vom petrece astă-seară

Din cupa vieţii cu pelin
La fel ca alţii a sorbit
Aicea zace-un spirit fin
Ce niciodată n-a greşit

Cândva, undeva, într-o seară
Amurgul trimitea flori roşietice,
Inflamând zările toate,
Jocuri de lumini şi umbre
Pe un cer plumburiu,
Ameninţând liniştea de pe culmi
Şi ducând cu ele
Urmele unei anumite însingurări
Izvorâtă din suflete neliniştite.
Nimic nu pare mai viu acum
Decât focul prevestitor,
Plutind pe nesfârşitele întinderi,
Ca un linţoiu de iederă,
Pe zidurile mâncate de vremuri,
Poticnindu-se în scobiturile adânci,
Reînviind cu mai multă înflăcărare
Pe chipurile brăzdate de vreme
Ale oamenilor iscoditori.
Melancolia nimicitoare răbufneşte
Din abisurile sufleteşti,
Foc mocnit, ascunzând în sine
Toate durerile acestei lumi,
Iscodind tainele învolburate
De dureri neştiute,
Incendiind lumea visată,
Slobozind cutezătoarele aspiraţii
Într-o seară, undeva, cândva...

Iar noi, într-un şarmant duet
Vom recita a câta oară
Din cel mai sclipitor poet
Şi amintirea-o să ne doară
Aceleaşi măşti, alt menuet...

Bârfit mai mult sau mai puţin
Că lumea nu l-a prea iubit
Dezamăgit de-atâta spleen,
Şi-a dat obştescul lui sfârşit
Aicea zace-un spirit fin.

dar numai dintr-o simplă întâmplare...
Şi cum în preţ nu-i miza ci e jocul
în rostul vieţii eşti un strop de sare
şi-n întrebare cel ce-aprinde focul
Că-n întrebare stă să se-nlumine
ceea ce-n Taină cumpănă te are...
Dar ştii tu partea ciuturilor pline
câştigul dacă-i simplă întâmplare?

şi caut în nesomnul fântânii
cerul sorocitelor stele
dincolo de vieţile mele
să se lumine-n departe
Cărarea ce suie prin moarte
în Muntele Sfânt
unde clipa-n vecie
muindu-şi aripa
pre moarte cu viaţă îmi scrie
cuvântul cu literă vie
veste să dau că fântână îmi sunt
şi că apa îngână curgerea
curgerea neştirbită
prin lumea în vis tăinuită
Din ciutura vorbei răcoare
când beau
în ţărână sfânt doare
Lumina ce-mi ţine Cărarea

Norocu-i orb – magnetic se agaţă
precum un scai de cel ce-i face placul
tâmp suspendat de-un putred fir de aţă... pe unde-n tandreţe cu Marea
Dar nu de cel pe care-l coşi cu acul.
Ţărmul nălucind de sub pleoape
creşte – se desprinde din ape
miracol ziditor în cuvânt...
Şi-n vis veghea strigă: Pământ!

Gheorghe BOTEZAN

Mediana STAN

Dincolo de cuvinte

Drumul spre casă

Nefericitule, nu pleca, rămâi lângă începutul pe care îl
construiesc din vid la umbră!
Până atunci tu plângi şi nu dispera
Roagă-te împrejurul tău până tu ţie îţi devii casă,
să fim vecini dincolo de cuvinte, dincolo de perimetrul-trup.
Când plângi mă-nveţi să mor şi eu nu credeam.
Eu îţi zic: vecine, eu sunt mereu tânăr şi ochii mei sunt
mâinile care îmi ţin creierul să mă mereu construiesc.
Dar tu eşti tu, eu sunt eu. Singurul vecin eşti tu, casă
de piatră în casă de piatră, unde îmi zidesc dimensiunea
Definindu-mi înafară înlăuntrul tău.
Lasă-i în pace pe cei din carne, pentru că ei carne vor şi
verdeaţă. Piatra te măsoară în zborul tău,
în viscerele ei.
Gândul chipului te modelează.

sub paşii mei dalele se strâng, se scobesc în goluri concave se vede oraşul întinzându-se crescând cu fiecare pas al meu din mine cad turle, bulbi, bazine cu apă nori
arhitrave, păsări străzi limfa se scurge în pârâul de lângă casă în copaci pe marginea
pârâului mergând din mine cad ziduri,
în fiecare dală rămâne chipul meu în fiecare dală faţa mea schimbându-şi câte o linie
câte un unghi se desprinde mergând prin oraş se multiplică prin placenta vânătă au
bătut dale pe străzi până pe cer, cât au putut să ajungă, pe cer le-au aşezat rare să se
mai vadă câteva stele, să fie un drum pentru cei care merg printre turle

Poem de vară
Tot acele egoiste cărări de raze şi umbre îmbinate;
Umbra e lumină deghizată – Lumina deghizată în umbră.
Şi casa aceea e celula refugiatului,
În diaspora mă regăsesc şi am uitat totul:
Nostalgii, amintiri, politruci etc.
Lac de umbre în semiobscur, ca o alunecare de noduri;
Câinele fără vertebre latră din oase descompuse,
Căţeaua aia fată pui de oţel,
Toate semicercurile se îndreaptă spre verticala luminii Punct dilatat într-o rotunjime ciudată,
Fiinţe de clipe unde e trecerea aceea seducătoare.
O urmă acoperă altă urmă, unde se pierde în cerc;
Soare cubic de săpun,
Suprapuse puncte sudate,
O muzică deasupra, ca un roi dezlănţuit,
Şi o grămăjoară plutitoare de sunete în derivă.

Totul se află aici
Neant şi vid viscere, înlănţuite de ADN de lumină.
Şi ochi cubici într-o geometrie a hazardului.
Numai la o distanţă anume, privirea defineşte forme
cu puls şi mişcări
în invizibil.
Pleoapa mişcării ca o inerţie în static - paradis
în ochiul
aparatului foto, naşte instantanee de zbor alungit.
Trupuri codificate în alb-negru, ameţite
într-o romantică viziune.
Ne trezim din coşmarul de energii suprapuse şi învăţăm
dimensiunile fricii. Căci totul se află aici, în teamă, în
microcosmos,
în
contradicţia substanţelor - linii înmărmurite în cupole
de stafii-vizionare.
Păsări în zbor unghiular în triunghi prin ele străbat.

paşii mei se afundă în pământul negru în guri cu buze umflate, cărnoase,
vor să-mi vorbească şi abia se pot deschide merg trăgându-mi piciorul din cărnuri
cleioase la fiecare apăsare pământul musteşte ulei
culori vâscoase vinete fire de sânge captând lumina puţină dintre alb şi negru
luptând să se nască
oraşul a ieşit la păscut răsfirat în câmpie fiecare clădire fiecare casă stă pe spinarea
unui animal de povară crescuţi unul din altul câte un bivol înalţă coarnele balustradele
unor scări privindu-mă cu atenţie casa mea e pe spinarea unui facocer lângă un
cal purtând o fabrică de nori, facocerul mă recunoaşte îmi iese în întâmpinare abia
mişcându-se, zidurile casei se înalţă din oasele lui cu ochi bolovănoşi pielea pătată
de vopsea maro proaspătă mă adulmecă îi sărut botul diform, facocerul este ea, este
mama

Primăvară
primăvara este etanşă
între cuburi albe încep să tremure fire lichide
fire fragile de obicei albastre
golurile se umplu cu reverberaţiile unui r ale unui v
stau pe semicerc cu picioarele în bazin
sub tălpi firul alb gâlgâie se ridică pe glezne în sus
încorsetate în dantela metalică
oasele carnea mea evaporându-se continuu într-un eter suplu
buzele mele strânse mai tare în sârme argintii sângerând puţin
buzele mele din sârme roşii incandescente

Angela FANEA MACARIE

Lacrimi din cer
Copacii şi-au alungit crengile
Spre cer,
Frunzele s-au înroşit
Sub văpaia lunii,
Picură gânduri din cer
Şi se pierd singuratice
În marea durere.
Pe drumuri, noroiul clicos
Aproape acoperă gardurile,
Câinii latră a pustiu,
Sperietoarea nopţii
A ieşit la plimbare,
Cântă cocoşii preistorici
Ca-ntr-un sfârşit de lume.
Lacrimi din cer se preling,
Ochii cer îndurare,
Prea multe păcate s-au adunat,
Lumea e ca un foc de găteje
Din marea văpaie
Pârjolul a cuprins sufletele
Îndurerate de-atâta suferinţă.

Cuvintele acestea
Cuvintele-acestea iscoditoare,
Pe care le rostesc,
Sunt ca nişte nave plutitoare
Pe mările Pământului,
În căutare de comori fabuloase,
Cu care să uimesc lumea
În drumul ei alunecos.
Cuvintele-acestea minunate,
Pe care le scriu,
Sunt ca nişte umbrele rotitoare
Prin înaltul Cerului,
În căutare de vise nebănuite,
Cu care să mântuiesc oamenii
Pe drumul vieţii lor.
Cuvintele-acestea misterioase,
Pe care le înşir,
Sunt ca nişte raze multicolore
Pe Cerul senin,
În căutare de gânduri salvatoare,
Cu care să-mpânzesc Pământul
În rotirea-i perpetuă.

Armonii

Vara

Cotidian

Valsurile lespezilor mişcând
Trecătoarele suflete
Ale amurgurilor
Balsamuri
Masează fiecare gând
Roşu-violaceu contuzionat
Plăgile pianelor
Sângerează lumina
Împroşcând armonii
Catacombe cu oameni
Ascunşi să-şi cânte
Mirarea
Privirile îndreptate
Spre cuşca poetului ard
În game
Tăcerea se rupe
Prăbuşindu-se-n lume.

Ochii rămân icoane
Închinaţi la rodul fructelor
coapte
În venele noastre
Lumina se scurge
Dumnezeirea
Ne dăruieşte în veri
Cireşe şi căpşuni
Sânzâienele împletesc cununi
Din soare tămăduitoare
Întunericul ni-l alungă
Din ochi în ochi
Se pictează chipuri ce nasc
Crucificate
Înroşite cireşe coapte.

Mereu
Trupul mi se exfoliază
De fiecare copac cenuşiu
Ce zboară delirând
Frunze-cuvinte
Chinuitoarele cruci urcă
Prin laringele cerului
Spre învierea lor
Silabele buzelor
Aşează consoane şi vocale
Între oameni şi îngeri
Când nu voi mai fi
Va rămâne foc rătăcitor
Sufletul
O duminică frumoasă
Ruga cuvintelor.
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La “Hiacint”
(piesă într-un act, continuare din nr. 1)

Mişa: Multe zice omul la năduf.
De fapt, n-am plecat de bună voie.
Paznicii de noapte m-au alungat ca pe
un câine; când m-am plâns lui Rere,
mi-a zis să nu mă supăr că, de fapt,
sunt pe undeva pe nicăieri şi peste tot
ca vântul care nu ştii de unde vine şi
încotro se face nevăzut.
Rici: Asta cam aşa este. De fapt, de
unde ai apărut?
Mişa (îşi scoate tacticos o sticlă de
rom din traistă, bea, apoi vorbeşte
ca pentru sine): E-he-he! e o poveste
lungă. Nici eu nu ştiu de unde am
venit şi încotro voi merge, s-a cernut
cenuşă peste tot ce a fost. Atâtea s-au
întâmplat de când şi eu eram un om
ca ceilalţi, şi poate mai mult, dar toate
au trecut, au pierit într-o ceaţă deasă.
Vanda: Totuşi, Mişa, m-ai făcut
curioasă: cine eşti tu cu adevărat?
Mişa: Ce fericit aş fi dacă aş şti. Atât
îţi pot zice: n-am fost întotdeauna ce
sunt acum. Cândva aveam mai mult
decât îmi trebuia. Indivizi ca Nando
şi Rere erau lacheii mei, îi puneam
să-mi lustruiască ghetele.
Rici: Ei, Mişa, prea le umfli, prea o
dai pe “marele”.
Mişa (bea o înghiţitură de rom şi îşi
şterge gura): Nicidecum, fetiţo! În
urmă cu patruzeci de ani eu eram cineva! Aveam case şi acareturi, dolari
în bănci şi fete frumoase cum sunteţi
voi, dar toate le-am pierdut, poate
din vina mea, poate din vicleşugul
altora. În viaţă mi-a plăcut să fac tot
ceea ce voiam, nu ţineam seamă de
gustul şi părerea altora, a celor mulţi,
credeam că sunt mai deştept, mai puternic decât lumea, decât soarta - şi-a
venit ziua când mi-am pierdut averea
la ruletă, într-un cazinou din Monte
Carlo, jucam, mereu jucam, nu mă
puteam opri, împins parcă de un demon dinlăuntrul meu, care îmi nimicea şi ultima urmă de raţiune. Deşi
vedeam prăpastia ce se căsca, nu mă
puteam împotrivi glasului ce mă îndemna să joc, să joc întruna, să nu mă
gândesc la nimic, căci Fortuna îmi va
surâde în cele din urmă.
Vanda: Şi Fortuna nu ţi-a surâs.
Mişa: Am pierdut totul, m-am văzut
zvârlit deodată în rândul celor umili
şi năpăstuiţi, ce n-au avut niciodată
un adăpost, un acoperiş deasupra
capului. Eu, care până mai ieri eram
înconjurat şi adulat de cunoştinţe şi
prieteni, având uşile casei întotdeauna deschise, m-am pomenit în stradă,
printre vagabonzi, debili mintali şi
borfaşi, refuzat de lume şi ocolit de
prietenii de altădată. E adevărat, nu
mai aveam nimic ce să le ofer: îmi
pierdusem avuţia, onoarea şi, poate,
sufletul.
Rici (însufleţită): Sufletul nu ţi l-ai
pierdut, Mişa, eşti un om bun, team văzut o dată pe malul mării cum
dădeai firimituri de pâine pescăruşilor
din puţinul ce-l aveai în traistă.
Mişa: Cu păsările, câinii, cu cele
necuvântătoare întotdeauna m-am
înţeles. Ele nu sunt făţarnice şi viclene cum sunt oamenii pe care nu
ştiu de ce Dumnezeu i-a înzestrat cu
minte şi cu inimă, negăsind vreodată
dreapta cumpănă, mereu uneltind şi
săpându-se unul pe celălalt.
Vanda: Ce vei face de acum înainte?
Se apropie iarna şi va fi din ce în ce
mai greu.
Mişa: Nu-mi fac probleme, în cercul de proscrişi ai sorţii în care am
coborât nu e cale de ieşire, nu există
bine şi rău, adevăr şi minciună, nu
ne mai întristăm de nimic, nu ne mai
bucurăm de nimic, suntem ca nisipul
mării, necunoscut şi tăcut dus de
valuri oriunde.
Vanda: E trist, Mişa, când nu mai
aştepţi nimic de la viaţă.
Mişa: Nici viaţa nu aşteaptă nimic de
la mine, suntem chit.

Vanda: Totuşi, cândva ai fost “cineva“!
Mişa: Nu vreau să-mi amintesc, căci
acel cineva e mort demult. Eu, cel de
astăzi, sunt “nimeni”, ori dacă vrei,
o umbră călătoare printre cei vii, de
care nimeni nu se sinchiseşte, ca şi
cum nici nu aş fi. Un singur lucru mă
bucură, această sticlă de rom (o ridică
în aer şi bea din ea), leacul meu de
totdeauna, prietenul meu bun ce nu
trădează, îmi vindecă orice rană, îmi
aduce tot ce n-am avut, mă face liber
cum au fost zeii odată.
Rici: Ai vrea să te invidiez, Mişa,
dar nu reuşeşti. E adevărat, nu prea
înţeleg balivernele ce le torni ca un
bucătar ce scoate din cuptor, în loc de
pâine, turte de abur.
Mişa: Ei, fetiţo, pe noi totul ne
desparte o lume pe care n-ai trăit-o
şi nici nu o vei trăi. Eu duc în spinare povara anilor şi a pustiului, iar tu
povara tinereţii. Pe undeva tot greu
este.
Vanda: Hai, că mă plictisiţi. M-am
săturat de atâtea vorbe goale. (Cele
trei fete se aşează la o masă, îşi toarnă
băuturi în pahare şi beau în timp ce
Mişa merge înspre mare, privind lung
în larg. Din dreapta scenei intră Iris
şi Rafael. Iris este îmbrăcată într-un
voal transparent prin care i se întrevede frumosul corp, ţine în mână un
buchet de hiacinţi. Rafael e îmbrăcat
într-un costum alb. Cei doi se aşează
la o masă în apropierea mesei celor trei fete. Mişa îi priveşte de la
distanţă, de pe ţărmul mării, aşezat
pe nisipul plajei).
Rafael (se adresează Vandei): Sper
că am ajuns la destinaţia bună?
Vanda (fumând): Depinde ce căutaţi...
Aici este hotelul “Hiacint”.
Rafael: O.K. Prin internet am aflat
adresa, deci ne-am orientat bine.
Vanda: E poate predestinare. Observ
că domnişoara (arată spre Iris) are în
mâini un buchet de hiacinţi, parcă ar
fi ştiut dinainte că va ajunge în acest
loc.
Iris: Poate am ştiut de totdeauna, de
dinainte de a mă naşte, de aceea aici
nimic nu mi-e străin.
Rici: N-am mai văzut oameni ca voi,
aţi venit probabil cu vasul de croazieră
de care ne vorbea domnul Robi.
Rafael: Exact. Venim de foarte departe, dintr-o insulă pierdută în
oceanul cel mare pe care puţini se
încumetă să-l străbată. Şeful vostru
ne-a înştiinţat că aici vom găsi adepte
ale comunităţii noastre sacre numită
“Corola de Mărgean”.
Vanda: Acum auzim întâia oară
despre aşa ceva, domnu’ cum vă
cheamă?
Rafael: Mă numesc Rafael, iar ea
(arată spre Iris) se numeşte Iris...
Vanda: Eu sunt Vanda, ea e Rici, iar
cea mai tăcută e Tina.
Rafael: Să revenim la cele zise. Mă
miră faptul că şeful vostru nu v-a
informat despre tratativele pe care
le-am avut prin internet, prin care se
stipula că veţi veni în comunitatea
noastră pentru a vă iniţia în tainele
uniunii “Corolei de Mărgean”. Robi a
primit chiar o arvună consistentă din
partea noastră.
Rici: Puteţi să ne spuneţi ceva despre
ce este “Corola de Mărgean”?
Rafael: Mi-e greu să vă explic în
câteva cuvinte. Atât vă pot spune
că în asociaţia noastră sunt oameni
aleşi, noi săvârşim actul sexual ca pe
o rugăciune, ca pe o spiritualizare a
materiei din noi, pentru unirea cu
forţele cosmice.
Vanda: Asta e prea de tot domnu’
Rafael. Nu uita că noi suntem vedete,
vom apărea în spectacole şi poate
chiar în filme, vom deveni celebre.
Corola dumitale de mărgean îmi pare
un lucru cu totul aiurit, dintr-altă lume

pe care, îţi zic sincer, nu prea îl înţeleg
şi nici nu mă interesează. Aici, la “Hiacint”, de bine, de rău, ştiu, cel puţin,
un lucru: mă culc cu cineva, îmi iese
ceva, o situaţie, un verzişor, ori acolo,
în insula dumitale, m-aş simţi cumva
ca într-o mănăstire, o necunoscută
care va trebui să mă culc cu cine ştie
ce sfânt care o să mi-o tragă şi o să-mi
mulţumească cu o privire aţintită spre
cer. Ce câştig din asta?
Rafael: Dă-mi voie să te contrazic.
Cei care vin în “Corola de Mărgean”
sunt oameni generoşi, sunt cei trecuţi
prin disciplina ezoterică a unui guru
care a studiat ştiinţele oculte în India
şi Tibet, pentru a învăţa şi pe alţii cum
se ajunge la depăşirea potrivniciilor
dintre apă şi aer, cer şi pământ pentru
contopirea trupurilor şi a sufletelor în
magica unire mistică cu absolutul.
Rici: Astea sunt năzăreli, nişte snoave
care nu mi-au trecut niciodată prin cap
şi nici trupul meu nu le-a simţit, deşi,
har Domnului, am o practică destul
de serioasă; n-am întâlnit vreodată
sufletul, cerul ori alte bazaconii de
felul ăsta.
Rafael: Eu zic să nu vă pripiţi, dacă
veţi avea răbdarea şi curiozitatea să
studiaţi timp de şase luni metodele
noastre de meditaţie şi sex cu mari
maeştri, vă veţi simţi eliberate de
orice balast existenţial, de cenuşa din
voi, trecând de orice frontiere spre
purificarea deplină în extaz astral.
Vanda: Hai, că m-ai dat gata, Rafael.
Nu vezi că tot ce zici e cusut cu aţă
albă. Adică cum aş putea eu să mă
schimb, să fiu alta, să trăiesc şi să
gândesc altfel?
Tina: Eu îl înţeleg pe domnu’ Rafael,
deşi nu tocmai total, căci îmi lipseşte
şcoala aia, dar presimţul îmi zice că e
ceva extraordinar acolo la “Corola de
Mărgean”.
Rafael: Aşa e, Tina, îţi spun sincer, nu
mă aşteptam ca tu, după aparenţe cea
mai puţin aptă, să fii aceea care pricepi cel mai bine mesajul entităţilor
superioare. Înseamnă că gongul de
aur al chemării răsună în tine. (Între
timp, Mişa se ridică şi, clătinându-se
pe picioare, face câţiva paşi spre cei
prezenţi cu sticla de rom în mână).
Mişa: Clopotul de aur răsună veşnic,
domnu‘ Rafael, dar ce folos că atât
de puţini îl aud (face o plecăciune).
Daţi-mi voie să trag o gură de rom
în cinstea voastră (bea din sticlă),
mesagerii altei lumi, pe care cei de
aici niciodată nu o vor înţelege...
Vanda: Mişa, te rog să ne laşi în
pace. Nu e cazul să te bagi în lucruri
care nu te privesc.
Mişa (ironic): Drăguţă, căpşorul tău
de gips n-o să priceapă nicicând acordurile harpei de lumină cu strune de
mărgean pe care eu le-am auzit cândva, parcă într-o altă viaţă.
Vanda (furioasă): Ce păcat că te-ai
reîncarnat într-un beţiv ordinar.
Mişa: E darul sorţii. Îi mulţumesc că
mă scuteşte de belele, de orice griji,
acum nu posed nimic, însă am în
mine totul. (Pe uşa din stânga scenei îşi face apariţia Pepe, cu o figură
preocupată, salută pe cei de faţă, se
îndreaptă spre masa lui Iris şi Rafael,
dă mâna cu cei doi. Dând mâna cu
Iris într-o strângere prelungită de
mână, privirile lui Pepe şi ale lui
Iris se întâlnesc şi parcă nu se pot
despărţi).
Pepe: Am fost anunţaţi de vizita
d-voastră. Suntem încântaţi că aţi
optat pentru noi când toate drumurile
vă erau deschise.
Iris (privindu-l lung pe Pepe): Se
vede că aşa a fost să fie.
Rafael: Am avut convorbiri foarte
fructuoase cu Robi, sper că sunteţi în
cunoştinţă de cauză.
Pepe: Da, desigur, vă aşteptam.
Rafael: Pentru noi, fenomenul “Hia-

cint” constituie o surpriză foarte
plăcută, primul pas pentru cooperare şi iniţiativă pe orice meridian al
aşteptărilor.
Mişa (bombănind ca pentru sine):
Aveţi grijă, vă spune un om păţit, să
nu vă împiedicaţi de o umbră şchioapă
mai periculoasă decât abisul.
Pepe (ameninţător, se îndreaptă spre
Mişa, care o ia la goană): Tacă-ţi
fleanca, şterge-o de aici, beţivan,
ticălos nenorocit...
Mişa (înfricat): Plec, plec, dar nu
înainte de a vă aminti că plecăm cu
toţii spre aceeaşi adresă misterioasă
atunci când ne aşteptăm mai puţin. Şi
vă mai spun că orice urcuş e legat cu
un fir de funigel de pierzare (iese prin
dreapta scenei. Se produce un moment de derută, apoi de acalmie).
Pepe: Scuzaţi, vă rog, acest mici incident. E un bătrân vagabond care se
ţine de noi ca râia după ce şi-a pierdut averea şi onoarea în tripourile din
Monte Carlo, acum face pe oracolul.
Rafael: O vorbă înţeleaptă zice:
copiii, beţivii şi nebunii nu trebuie
luaţi în seamă, căci e o pierdere
zadarnică de timp. (Prin stânga scenei intră Robi cu o alură dominatoare. pepe se ridică de la masă şi
apoi Rafael şi Iris).
Robi: Omagiile mele, Rafael şi Iris.
(Robi îi îmbrăţişează pe cei doi).
Eraţi aşteptaţi de multă vreme.
Rafael: Mă bucur să ne vedem în
carne şi oase. Pepe ne-a pus la curent
în privinţa intenţiilor voastre.
Robi: Noi avem uşi deschise pentru
tranzacţii cât mai favorabile pentru
ambele părţi. Avem ce învăţa unii de
la alţii.
Vanda: Trăim într-o ţară liberă. Sper
să se ţină cont şi de opţiunile noastre.
Robi: Bineînţeles. Voi, fetele, sunteţi
flacăra vie a lumii. Propulsia necesară
în tot ce făurim.
Rafael: Perfectă afirmaţie, unire
mistică prin sex şi transcendenţă.
Rici: Chestia asta, nu vă supăraţi, îmi
pare trasă de păr, ca şi cum m-aş vedea într-o oglindă călătoare.
Robi (iritat): Ar fi bine să nu te bagi
în probleme care te depăşesc, să ne
laşi pe noi, cei care avem ceva mai
multă experienţă, să hotărâm ce e
bine şi ce e rău pentru tine.
Rici: Dar, şefu, e vorba de viaţa mea.
Robi: Nu poţi face ce vrei. Viaţa ta e
legată de a noastră, în zilele tale negre ţi-am dat o pâine şi te-am ajutat
să supravieţuieşti; în lumea asta totul
se plăteşte. Acum nu poţi să dai bir cu
fugiţii, trebuie să ne asculţi.
Rici: Nu vreau să plec nicăieri, căci
la “Hiacint” m-am obişnuit cu băieţii,
cu musafirii, cu posibilitatea de a deveni vedetă; “Corola de Mărgean”
nu-mi spune nimic din ceea ce m-ar
putea interesa.
Robi: Eşti încă necoaptă, Rici. Mai
ai nevoie de multă maturizare şi
desăvârşire în arta amorului, care
este infinită. Ar trebui să fii fericită
de şansa unică oferită de Rafael. N-aş
dori să te comporţi în aşa fel încât să
ne sileşti să adoptăm şi alte metode
convingere.
Tina (exaltată): Mă mir de Rici.
Eu nu am nevoie de nici o lămurire,
de abia aştept să plec să cunosc, să
trăiesc în lumea voastră.
Rafael: Mă bucur, Tina, că ai înţeles
atât de repede că parcursul spre alte
lumi nu e altceva decât regăsirea propriului destin la cote mai înalte. Exemplul tău, sunt sigur, va fi urmat şi
de alte fete. (În acest timp, ca atraşi
de un magnet, Pepe şi Iris se apropie
unul de celălalt. Pepe ia mâna lui Iris
şi o sărută. Cei doi lasă impresia că
trăiesc numai în lumea lor).
Robi: Dragii mei Iris şi Rafael,
permiteţi-mi acum să vă invit în salonul de gală al clubului nostru, pen-

tru a parafa înţelegerea şi perspectivele noastre şi pentru a sărbători
cum se cuvine acest eveniment major
de început de drum şi prosperitate.
Vanda: Dar Şefu, aş avea şi eu ceva
de spus. Vă rog să mă ascultaţi.
Robi: Vanda, acum nu e timp de
opinii şi comentarii. peste patru ore
cargoul Anabella ia calea întoarsă
spre “Corola de Mărgean”. Rafael,
sunt sigur, îţi va sta la dispoziţie în
timpul călătoriei să îţi risipească
eventualele dubii.
Rafael: Bineînţeles. Imensitatea
mării şi măreţia cerului sunt buni
sfetnici, ne vor ajuta să înţelegem mai
bine cui aparţinem cu adevărat.
Robi: Să mergem deci! (Robi îi
pofteşte pe Rafael şi pe ceilalţi spre
intrarea hotelului “Hiacint”. Iris şi
Pepe rămân în urmă. Robi îi priveşte
întrebător).
Iris: Domnu Robi, vă rog să nu vă
supăraţi dacă eu cu Pepe mai zăbovim
puţin pe malul mării.
Robi: O.K. Să nu întârziaţi prea mult.
(Cu toţii ies pe partea stângă a scenei, în afară de Iris şi Pepe, care pornesc spre malul mării ţinându-se de
mână).
Pepe (în fundal se vede marea. Cei
doi se opresc faţă în faţă, se privesc
lung. Pepe îi sărută degetele lui Iris):
E o clipă unică în viaţa mea. Simt
ceva de nespus, o răzbunare senină
a ceea ce nu mi-a fost dat să trăiesc
vreodată.
Iris: Acelaşi simţământ neobişnuit îl
am şi eu, de parcă te-aş cunoaşte de
totdeauna.
Pepe: Cred că e în zadar să căutăm
să desluşim încâlcitele fire ale ursitei,
nici o explicaţie nu e îndestulătoare.
Iris: Mă doare când mă gândesc că
în curând visul nostru frumos se va
spulbera. Va trebui să mă întorc la ritualurile confreriei, iar tu vei rămâne
aici, prins în năvodul păienjenişului
auriu, ameţit de biruitorul nesaţ ce
zace în tine, mai puternic decât îţi
închipui.
Pepe: Nu mai simt nici un lanţ în jurul meu, tu ai venit trimisă de pronie,
poate de hazard, să-mi dezvălui
că există o geană de lumină, o altă
cale ce poartă un nume pe care nu
îndrăznesc să-l rostesc, ca să nu se
spulbere în vânt.
Iris: E greu să ne despărţim de trecut când nimic nu e sigur, nimic nu
e pregătit să întâmpinăm viitorul. Tu,
Pepe, şi eu am trăit în lumi contrare,
eu în lumina întunericului, tu în întunericul luminii. Şi iată clipa când aflu
că m-am înşelat... dincolo de ritualurile şi orgiile sacre există şi o altă
lume neîncăpută în vreo carte.
Pepe: Îţi mulţumesc, Iris: tu m-ai
ajutat să-mi descopăr în inimă bucuria învierii unui adevăr mai puternic
decât cel al legilor minţii, al firii, ce
doar nouă ne aparţine.
Iris: Îţi mărturisesc, Pepe, aceeaşi
revelaţie o am şi eu. Nici un ritual ezoteric de exorcizare şi unire
mistică nu egalează o singură privire
de-a ta. (Cei doi se sărută prelung şi
apoi privesc spre mare ţinându-se de
mână. Luminile de pe scenă încep să
se stingă până la semiobscuritate.
Se aude sirena cargoului. În partea
stângă a scenei apar Robi, Rafael,
Vanda, Rici şi Tina, pregătiţi de plecare).
Robi: Pepe, gestul tău e de neînţeles,
ne-ai jignit profund prin nerespectarea protocolului. Întoarce-te până mai
e timp, altfel vei fi aspru sancţionat şi
vei pierde totul.
Pepe: Alături de Iris nu mi-e teamă
de nimic, am cucerit un univers, miam câştigat sufletul.
CORTINA
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A citi sau a nu citi?

Aceasta este întrebarea… care se iveşte ori de câte ori suntem faţă în
faţă cu o carte. Se iscă astfel o adevărată dezbatere: merită să sacrifici o
oră, o zi, o noapte pe altarul lecturii? merită să rezervi un ceas sau două din
timpul tău preţios pentru o întâlnire cu ea, cartea, acel obiect sfios, răbdător,
despre care se spune că există doar în momentul în care tu îi dai viaţă, prin
şi în actul lecturii? Pentru Pierre Bayard, lucrurile sunt mult mai simple, căci
în viziunea sa o carte poate exista pentru tine şi fără s-o fi citit. Eseul Cum
vorbim despre cărţile pe care nu le-am citit nu este altceva decât o pledoarie
pentru existenţa cărţii dincolo de actul propriu-zis al lecturii. Antrenându-se
în misiunea ingrată (dar nu imposibilă!) de a trata un subiect aşa-zis tabu, autorul nu face altceva decât să “laude meritele nonlecturii” (p. 12). Înlăturând
obstacolul mândriei şi al prejudecăţii, sfidând interdicţii sau inhibiţii, autorul
demască ipocrizia generală şi se autodeclară „noncititor”. Ba mai mult, îşi
ia rolul de mistagog şi ne călăuzeşte pe drumul spre centrul „nonlecturii”,
iniţiindu-ne în arta de a vorbi şi de a scrie despre cărţile pe care nu le-am
citit cu aceeaşi naturaleţe şi totodată cu acelaşi curaj pe care îl are un lector
avizat.
Denunţând „riscurile lecturii” şi punând în lumină reţeaua de angoase în care se zbate societatea, (reţea ce îşi are rădăcina în sentimentul de
neînlăturat de culpabilitate că nu am citit o carte „fundamentală” pe care toţi
ceilalţi au citit-o), Pierre Bayard propune, ca premisă a demonstraţiei sale, o
triplă eliberare: „de obligaţia de a citi”, „de obligaţia de a citi în întregime” şi
de tot ceea ce înseamnă „discursul despre cărţi”. Eliberarea de aceste trei legi
capitale care guvernează universul lecturii tradiţionale, „cuminţi”, dar care,
în opinia autorului nu sunt decât nişte „constrângeri”, poate da tonul unei
gradate purificări de ipocrizia şi minciuna în care se complac toţi slujitorii
cărţii: de la scriitori, la simpli cititori şi, mai departe, la specialişti. În ansamblu, cartea lui Pierre Bayard cuprinde trei părţi, sintetizate astfel: prima parte
este o descriere a principalelor tipuri de lectură, a doua parte vizează analiza
situaţiilor concrete în care ne putem vedea nevoiţi să vorbim despre cărţi pe
care nu le-am citit, iar a treia parte reuneşte, aşa cum declară autorul, „sfaturi simple, adunate de-a lungul unei vieţi de noncititor”. Acestei scheme,
autorul îi ataşează o terminologie proprie privind „noţiunea de nonlectură”,
creând un întreg sistem de abrevieri şi notaţii al cărui rol este acela de a
dezambiguiza însăşi „noţiunea de carte citită”, căutând să surprindă nu felul în care gândim lectura, ci „felul în care o trăim efectiv” (p. 19). Toate
aceste elemente structurale sunt doar pilonii unui argumentaţii complexe, în
care un rol important din punct de vedere compoziţional îl au referinţele la
diverşi autori şi opere. Astfel, pe parcursul demonstraţiei, autorul apelează
la exemple alese, dar nu mai puţin captivante, precum Valery, Eco, Montaigne, Balzac, Proust sau Wilde. Ceea ce e interesant e felul în care aceşti
scriitori par a fi coborâţi din turnul lor de fildeş (în care cartea este viaţă şi
viaţa este carte), umanizaţi şi plasaţi în chiar situaţiile de discurs regizate de
Pierre Bayard: în viaţa mondenă, în faţa unui profesor, în faţa scriitorului, cu
persoana iubită. De fapt, în această transgresiune dinspre carte înspre viaţă
rezidă şi una dintre ideile de bază ale eseului: trebuie să ieşim din carte şi să
cunoaştem şi ce e înafara ei, să cunoaştem astfel adevărata comunicare. În
acest context, adevăratul cuceritor de cărţi e cel care dă conţinutul unei cărţi
în schimbul situării ei. De aici ideea „privirii de ansamblu” în care ochiul
atent e substituit, putem spune, unui ochi panoramic. În practica lecturii
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acest act are drept corespondent faptul banal al „răsfoirii”, care corespunde
mai departe unei „o poetici a distanţei”, teoretizată de Paul Valery.
După cum se vede, eseul lui Pierre Bayard capătă consistenţă prin introducerea unor noţiuni de teorie literară, ce pot fi material pentru un dicţionar
al nonlecturii. În acest sens, demersul argumentativ se construieşte în jurul unor concepte pe care Pierre Bayard le introduce treptat, definindu-le
şi exemplificându-le. In nuce, aceste concepte derivă din două simboluri:
biblioteca şi cartea. Se configurează aşadar două triade. Prima este închinată
bibliotecii şi reuneşte biblioteca colectivă („ansamblul tuturor cărţilor
hotărâtoare pe care se fundamentează o anumită cultură, la un moment dat”,
p. 34), biblioteca interioară („submulţime a bibliotecii colective împărtăşite
de toţi - pe care se construieşte orice personalitate şi care organizează apoi
relaţia ei cu textele şi cu ceilalţi”, p. 105) şi biblioteca virtuală („spaţiul, oral
sau scris, al discuţiei cu ceilalţi despre cărţi”, p. 168). A doua este dedicată
cărţii, ce cunoaşte la rândul ei trei forme: cartea ecran („fiecare carte despre
care vorbim este o carte-ecran şi un element de substituţie în acest lanţ interminabil care este seria tuturor cărţilor”, p. 73), cartea interioară („ansamblu de reprezentări mitice, colective sau individuale, care se interpun între
cititor şi orice nouă scriere şi care îi modelează lectura fără să ştie”, p. 116)
şi cartea fantomă opusă cărţii reale, („obiectul insesizabil şi schimbător pe
care îl creăm atunci când vorbim, oral sau în scris, despre o carte. Apare la
punctul de întâlnire a diferitelor cărţi-ecran pe care cititorii le construiesc
pornind de la cărţile lor interioare”, p. 207). Încărcate de semnificaţii, aceste
ipostaze ale bibliotecii şi cărţii se suprapun: „Cartea fantomă aparţine bibliotecii virtuale a schimburilor noastre de opinii, aşa cum cartea-ecran aparţine
bibliotecii colective, iar cartea interioară – bibliotecii interioare.” (p. 207)
Cititorul este prins astfel între oglinzi paralele, un univers labirintic din care
se mai poate ieşi doar cu ajutorul unui alt fir al Ariadnei. Iar acest fir nu este
altceva decât acea prelungire a universului nostru interior, căci în ultimă
instanţă nu putem ieşi din labirintul cărţilor decât printr-o eternă reîntoarcere Premiul lunii martie
spre sine, sinele fiind „unicul şi adevăratul obiect al criticii”. (p. 223). Iată
de ce, în partitura conduitelor de urmat apostolate de Pierre Bayard, nota
O fărâmă de timp
cea mai înaltă este dată de îndemnul vorbeşte despre tine. Esenţial, ne spune de Ioan Mărginean
autorul, „este să vorbim despre noi, şi nu despre cărţi, sau să vorbim despre
Pământul, iubito, e un mare ghem
noi prin intermediul cărţilor” (p. 227). Dar acest lucru presupune totuşi o
pe care l-a depănat la-nceput cel ne„traversare” a cărţilor, aşa încât suntem puşi faţă în faţă cu un paradox al
nceput şi nesfârşit, cu un fir subţire,
lecturii (sau nonlecturii?): „drumul către noi înşine trece prin carte, care însă
subţire de tot; şi-n infăşurările lui
trebuie să rămână doar un loc de trecere” (p. 227).
ne-a aşezat pe noi toţi. Dar uite
Chiar făcând apologia nonlecturii, eseul lui Pierre Bayard pune în lumină
că peste noi mai sunt doar câteva
ideea afinităţii între om şi carte: omul e parte de şi din carte. Cărţile ne dau
treceri de aţă; ne trec peste picioidentitate, căci în ele descoperim acel limbaj secund cu ajutorul căruia putem
are; şi peste piept; şi peste gât...
vorbi despre noi şi despre lume. În concluzie, putem vorbi despre cărţi pe
Încet, încet se desfiră ghemul, nu
care nu le-am citit doar întorcându-ne mereu la cărţile citite, prigonindu-le şi
mai e mult şi vom fi eliberaţi din
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corsetul firului marelui ghem, vor
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dispărea din faţa noastră firelesă ne mândrim apoi cu o nouă „creaţie”. Însă „creator” de cărţi necitite poate
zăbrele iar noi iubito ne vom putea
fi doar acela care a citit multe cărţi. Nonlectura devine astfel un joc secund
avânta în Univers. Vom mai privi
al lecturii, iar jocul de-a nu citi poate să-l joace doar cel ce ştie ce înseamnă
oare înapoi?
a citi. Pierre Bayard însuşi, deţinând cheia nonlecturii, nu dovedeşte decât că
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existenţa sa stă sub semnul lecturii.
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de psihologii acciden- Continuaţi poezia de mai jos cu două rânduri sau mai multe, după inspiraţie: că de mult s-a terminat aţa de pe
iar el la investigaţii.
tate, Cum să uiţi o feIepurele, măceşul şi vânătorul
ghemul-Pământ...
Deşi lucrurile între ei
meie este, în acelaşi
Iepurele-a adormit
Ce ne va rămâne oare atunci de
merg bine, într-o bună zi Marga timp, o carte despre dizolvarea miSub măceşul înflorit.
făcut iubito?...Ne vom găsi un
dispare, lăsând un sibilinic bilet zantropiei şi recucerirea inocenţei,
Doarme de se face iască,
colţişor tihnit în Univers, unde vom
de adio. În lipsa unei explicaţii despre toleranţă, despre cum se
Simte-o flintă chiar în bască.
sta şi noi, de nimeni ştiuţi, iar tu,
raţionale, Andi apelează la un în- poate vorbi despre Dumnezeu în
Deschide ochii de zor
aidoma unui licurici, vei începe să
treg arsenal de strategii ale uitării. ziua de azi.
Şi-l vede pe vânător!
luminezi şi vei fi farul meu, sădit la
Cele mai bune versuri vor fi ilustrate de desenatorii noştri, ilustraţiile vor fi limanul meu, la care mă voi întoarexpuse pe site-ul revistei şi pot fi descărcate de acolo. Câştigătorii vor primi ce mereu să m-adăp cu lumină.
Autor: MIHAI GĂINUŞĂ
şi o carte ilustrată de poezii, în limba română, scrisă de un autor al revistei Şi trag nădejdea că cel ne-nceput şi
Editura POLIROM, 2010
Tuş.
nesfârşit ne va vedea şi va depăna
VIP-uri şi tineri aspiranţi la celebritate, oameni prinşi în goana de zi cu Concursul se desfăşoară în limba română, maghiară şi engleză. Copiii care peste noi firul cel lung-lung de
zi şi şoferi blocaţi în traficul haotic, poliţişti corupţi şi politicieni demagogi nu au acces la internet ne pot scrie pe adresa Revista Tuş, Piaţa Republicii nr. tot, pentru a clădi pe noi NOUL
– cu toţii se regăsesc în cele mai noi povestiri ale lui Mihai Găinuşă.
41, 540110 Târgu-Mureş, judeţul Mureş.
PĂMÂNT.
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