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Gellu DoRian

ÎN CONTINUARE

Născută în 1983, în marsupiul revistei „Ateneu” din Bacău, revista „Caiete botoşănene”, cu o apariţie lunară (84
de numere pînă în 1989), a avut, la început, sprijinul Comitetului Judeţean de Cultură Botoşani. Cu o redacţie obştească, avînd ca redactori salariaţi ai altor instituţii din
sistem (Lucian Valea, de la Muzeul Judeţean, Dumitru Ignat, de la Comitetul de Cultură, din 1984, Emil Iordache,
de la Centrul Creaţiei Populare), precum şi colaboratori,
salariaţi ai altor instituţii de cultură botoşănene (Gellu
Dorian, Corneliu Filip, Ionel Bejenaru, Dumitru Ţiganiuc,
Emanoil Marcu şi alţii), revista, în limita grilei de atunci,
îşi făcea datoria de oglindă culturală a judeţului, promovînd în paginile ei valorile locale, dar, de asemenea, aducînd în aceleaşi pagini nume de rezonanţă ale literaturii
române, consemnînd lună de lună şi activitatea instituţiilor de cultură din oraş şi judeţ. Acestea erau punctele principale din programul revistei astfel înfiinţate la Botoşani.
În decembrie 1989, „Caiete botoşănene” s-a transformat în revista de cultură „Hyperion” , fiind tipărită la
Botoşani. Primii doi ani a apărut sub formă de tabloid,
sporadic, din tot felul de fonduri adunate din colecte şi
sponsorizări. Din 1993, ca buletin de informare, editat
de Inspectoratul Judeţean pentru Cultură Botoşani, revista s-a numit „Hyperion - caiete botoşănene”, şi apărea
trimestrial. Din 1997, revista a devenit obiect de activitate al Fundaţiei Culturale Hyperion-caiete botoşănene”,
ajungînd acum la numărul 177, fondurile de editare fiind adunate parţial din subvenţii ale Ministerului Culturii, pînă în 2004, sponsorizări, în mod special, publicitate
şi donaţii etc., fără a avea o redacţie cu personal salarizat.
Avînd modelele altor reviste de cultură din teritoriu,
reviste care apar sub egida sau administraţia consiliilor
judeţene sau a celor locale, de opt ani de zile am tot făcut
demersuri pe lîngă Consiliul Judeţean Botoşani, pentru
a prelua modelele celorlalte judeţe în vederea înfiinţării
unei instituţii de cultură de acest tip la Botoşani. Ori că
nu pricepea, ori că nu voia să priceapă, dar cu siguranţă
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nu a vrut, fosta conducere a Consiliului Judeţean Botoşani ne-a respins demersurile de fiecare dată. Revista a
continuat să apară, devenind membră a mai multor organizaţii naţionale şi internaţionale (A.P.L.E.R., F.E.D.C.R.,
A.R.P.E.), fiind cotată ca una din revistele de cultură de
valoare din România.
Urmînd să apară, conform unei hotărîri a Consiliului Judeţean Botoşani , sub egida Memorialului Ipoteşti
– Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, într-o serie nouă, cu periodicitate trimestrială (cumulîndu-se trei
numere lunare într-unul), în 192 de pagini, va purta numele de „Hyperion” şi va avea o redacţie de sine-stătătoare, cu un sediu în Botoşani, avînd ca editor-partener
Fundaţia Culturală „Hyperion-caiete botoşănene”, titulara mărcii revistei. Exigenţele privind publicarea materialelor în revistă ţin de programul consacrat al acesteia, la
care se adaugă o secţiune distinctă dedicată memoriei lui
Mihai Eminescu, secţiune care va fi realizată de fiecare
dată de Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii
„Mihai Eminescu”. Rubricile vor fi şi ele cele consacrate, la
care, din mers, vor fi adăugate altele, în funcţie de materialele pe care le vom avea în portofoliu şi vor întruni, desigur, exigenţele programului editorial. Dorim să atragem
colaboratori din toată ţara, valori consacrate ale culturii
române, dar şi tineri ale căror lucrări vor fi demne de inclus în paginile acesteia. Pentru o cunoaştere mai largă
a literaturilor lumii, vor fi promovate şi valori ale culturii europene şi universale. Revista va organiza colocvii şi
congrese, recitaluri, va acorda premii anuale.
Prin urmare, fiind în frontul culturii din România de
peste douăzeci şi şase de ani, revista „Hyperion”, cu sprijinul pe care ni-l dorim de lungă durată al Consiliului Judeţean Botoşani, pleacă acum la o bătălie cu nonvalorile,
cu veleitarii locali şi de-aiurea, cu mentalitatea de provincie, cu prejudecăţile acesteia, care au făcut nespus de
mult rău şi încă mai fac culturii botoşănene, componentă
ineluctabilă a culturii naţionale.
HYPERION
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PREMIUL NAŢIONAL DE POEZIE
„MIHAI EMINESCU“ PE ANUL 2008

P

Pe 15 ianuarie 2009, în Sala de spectacole a Teatrului „Mihai Eminescu” Botoşani, în faţa unui public numeros, a
avut loc Gala de decernare a Premiului Naţional de Poezie
„Mihai Eminescu” pe anul 2008, premiul ajuns la ediţia
a XVIII-a pentru Opera Omnia şi la ediţia a X-a pentru
Opera Prima - premiu acordat de Primăria și Consiliul
Local Botoșani. Juriul naţional de acordare a acestui premiu, format din Nicolae Manolescu, Mircea Martin, Al.
Călinescu, Ion Pop, şi Cornel Ungureanu, avînd în vedere
nominalizările – Cristian Simionescu, Ion Mircea, Nora
Iuga, Dinu Flămând şi Vasile Vlad -, a decis ca premiul
să-i revină poetului Cristian Simionescu, care a primit şi
titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani.
Cristian Simionescu s-a născut la 21 iulie 1939, la
Hlipiceni, judeţul Botoşani. Actualmente locuieşte la
Bârlad. A publicat cărţile: Tabu, 1970, Vicleniile Oceanului, 1980, Maratonul, 1985, Insula, 1988, Maratonul (antologie), 1995, Poezii, 1997, Ţinutul bufonilor, 2003.

Cartea Românească, 2008. Juriul, format din Al. Cistelecan, Daniel Cristea Enache, Mircea A. Diaconu, Vasile
Spiridon şi Ion Holban, prezidat de Mircea Martin, a ales
în urma nominalizărilor: Svetlana Cârstean, Aida Hancer,
„Eva nimănui”, Editura Vinea, Cătălina Cadinoiu, „Nuferii mor în cadă”, Daniela Popa, „Paper clips”, Editura Axa
şi Florin Caragiu, „Catacombe. Aici totul e viu”.
Gala s-a încheiat cu un spectacol extraordinar susţinut
de actorul Ion Caramitru şi pianistul Johnny Răducanu.
Au fost prezenţi la Botoşani: Theodor Paleologu, Varujan Vosganian, Mircea Martin, Adrian Popescu, Mircea Dinescu, Maşa Dinescu, Criatian Simionescu, Svetlana Cârstean, George Vulturescu, Mircea A. Diaconu, Vasile Spiridon, Cassian Maria Spiridon, Valeriu Stancu, Daniel Corbu, Marius Chelaru, Liviu Apetroaie, Nicolae Panaite, Marian Constandache, Adrian Alui Gheorghe, Radu Florescu,
Nicolae Sava, Claudiu Komartin, Răzvan Ţupa, Andra Rotaru, Dan Bogdan Hanu, Rita Chirian, Teodor Dună, Ion
Tomescu, Dan Mircea Cipariu, Lucian Alecsa, Gellu DoPremiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” Ope- rian, Dumitru Ţiganiuc, Emanoil Marcu, Vlad Scutelnicu,
ra Prima, pe anul 2008, a fost obţinut de poeta Svetla- Nicolae Corlat, Ion Caramitru, Johnny Răducanu, Dumina Cârstea, pentru cartea „Floarea de menghină”, Editura tru Păcuraru, Oana Păcuraru, Marian Rădulescu şi alţii.
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„Pentru mine, un interviu e o cale fără capăt,
are haz să pui sute de întrebări
și să dai sute de răspunsuri”

C

• Ciprian manolaCHe în dialoG CU Cristian simionesCU •

Ciprian Manolache: Domnule Cristian Simionescu, C. S.: Generaţia’70 nu-i acum o hartă foarte categorică,
după mai multe nominalizări la acest premiu, iată
hotarele vor deveni destul de flexibile, schimbate de
că v-a venit, în sfârşit, rîndul să-l obţineţi...
stilul individual impus de fiecare scriitor.
Cristian Simionescu: Au fost şi mai multe nomina- Dacă mergem mai departe, peste 20 de ani, paradolizări. Am avut bucuria să aflu că am fost susţinut
xul din cele trei generaţii(’70,’80 şi douămiişti) se
permanent de domnul profesor şi scriitor Mircea
ajunge la o singură generaţie re-creată, plină de taiMartin. Prezentarea dumnealui a fost şi este extrane încă nedesluşite. Dacă mă întorc la distingerile
ordinară, rămîne în destinul meu. Am avut şi o altă
personale de care mă întrebi, pot să-ţi mărturisesc
bucurie, generozitatea cu care m-a întîmpinat poedoar două: am imaginat „ţinutul bufonilor” şi pertul Lucian Alecsa prin cronica sa din 15 ianuarie. A
sonajele alegorice care sînt de fapt Vocile mele din
existat mereu şi afecţiunea scriitorului Gellu Dorigîndurile, imaginările şi stările din scrisul meu. Dar
an şi afecţiunea Domnului Primar Cătălin Mugurel
ar fi mai bine să mă întorc la referinţele unui scriiFlutur. Regret că prietenii mei, Mircea Ciobanu şi
tor şi critic, Liviu Antonesei, care distinge cum arată
Cezar Ivănescu,nu mi-au putut fi alături. Ei au cre„ţinutul” poeţilor din generaţia’70: „Ca majoritatea
zut totdeauna în mine şi în lucrările mele.
poeţilor importanţi ce au apărut în preajma anului 1970 (Mihai Urasachi, Cezar Ivănescu, Dan LaC. M.: Volumele dv., nu multe la număr, dar construurenţiu, Vasile Vlad, Virgil Mazilescu, Daniel Turite pe o matrice stilistică singulară, v-au conferit
cea, Emil Brumaru, Mircea Ciobanu), Cristian Siun loc delimitat în peisajul poeziei contemporane.
mionescu mi se pare a stăpîni nu doar o disciplină
Care dintre aceste volume consideraţi că vă reprefoarte elaborată a versului, dar şi una a structurării
zintă mai bine în lumea literară?
volumului ca totalitate. Ceea ce-l distinge pe autor
C.S.: Cred în cărţile care mă reprezintă: Vicleniile
de colegii de generaţie este nuanţa particulară pe
Oceanului, Maratonul şi Ţinutul Bufonilor (o antocare o capătă atitudinea poetică. El nu este nici irologie cu multe trasee inedite).
nic (Mihai Ursachi), nici ludic (Emil Brumaru), nici
tragic (Cezar Ivănescu, Vasile Vlad), ci efectuează
C. M.: Ce anume credeţi că vă distinge de ceilalţi poeţi
o tentativă sui-generis de convertire a tragicului în
ai generaţiei’70? Poate „luxurianţa ceremonioasă a
comic, a prăpastiei existenţiale în dans pe marginea
limbajului”, potrivit opiniei lui Mircea Iorgulescu?
prăpastiei, a plînsului în rîs şi-uneori-în hohot.”
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C.M.: Opera dv. de referinţă pare a rămîne Maratonul
Ivănescu, Dan Culcer, Nicolae Prelipceanu, Dumi(1985), alcătuită ca o lirică a măştilor, a simulacrelor
tru Pană. Uite, un semnal despre halucinaţii, o altă
de care omul comun se lasă adesea sedus. Blasfem,
privire asupra coşmarului mi-o discerne analitic
Truverul, Bufonul şi celelalte voci sau peripeţii vin
Nicolae Prelipceanu în România liberă...
să exprime în cele din urmă, alegoric, precocitatea
umanului sau altceva?
C.M.: În colecţia Dictatură şi scriitură, coordonată de
C.S.: Pentru mine, un interviu e o cale fără capăt, are
Cezar Ivănescu la Junimea, v-a apărut acum cîţiva
haz să pui sute de întrebări şi să dai sute de răspunani volumul antologic Ţinutul Bufonilor. Cine sunt
suri. Da, Maratonul e o carte de referinţă, e o carte
aceşti bufoni de fapt? Antimiracolul, existenţa vidă,
scrisă în 5 ani şi nu e doar o carte a măştilor. Ţinutul
utopică? Se include şi spiritul poetic aici?
Măştilor e şi cel al Vocilor şi al Proiecţiilor, cum zici. C.S.: Da, e chiar un volum antologic, cum am gîndit
Feţele măştilor sînt deseori acoperite cu alte măşti,
împreună cu Cezar Ivănescu, să-i dăm o anume
e o ascundere şi o intenţie de a înşela şi camufla, înstructură. Ţinutul Bufonilor nu-i un foarte vizibil
scenare, deghizări, figuri false, cît de mult machiaj
loc, e o călătorie în mai multe ţinuturi, unele inetulbură feţele adevărate. Există şi măşti de gaze pe
dite. Bufonii sunt nenumăraţi, în scenele şi farsele
cîmpul de luptă, la baraje. După cum vezi, vorbim şi
umane, dar şi în intrigile altor fiinţe, unele pot fi un
de suferinţe, bufonii ştiu şi una şi alta. Sînt şi măşti
fel de istorie ieroglifică, multe „persoane” şi „persofalse, de carton, de stofă, figuri de lemn. Maratonaje”, care trec prin stări variate provocîndu-se renul venea din văz (vedere), vedenii şi din Viziunea
ciproc, cu voia sau fără de voia mea. Şi acestea sunt
mea. Şi din proiecţii. Maratonul e o carte generaVocile autorului care născoceşte ficţiuni şi pozne.
tivă, un ţinut care duce pînă în Ţinutul Bufonilor.
Bufonii se bagă în farse, scenarii şi intrigi, de la fiinÎn Maratonul sînt şi 3 poeme(Scrisori către Swift)
ţele mărginite şi cele nemărginite, unii respiră firesc,
autor drastic cu decăderea umană(precară), dar nu
alţii suferă, sînt ofensaţi şi se revoltă, unii au nume,
scriitor batjocoritor. Maratonul e o carte dramatică.
alţii doresc să aibă un nume, să fie botezaţi, unii
Ea vine dintr-o societate cu lume spirituală, dar şi
intrigă şi ofensează, unii sînt groteşti prin rîsul de
dintr-o lume lovită de ofense sociale. Maratonul e o
măscărici, alţii sînt satirici, unii sînt actori trecînd şi
povestire foarte lungă.
prin comedie şi prin tragedie, cumpăniţi şi descumpăniţi, gentili şi farseori, monştri sacri şi ticăloşi...
C.M.: Deşi născut la Hlipiceni, în judeţul Botoşani, locuiţi acum în Bîrlad. Se poate vorbi în acest mo- C.M.: Absenţa confesiunii din cărţile dumneavoastră,
ment de o întoarcere acasă a fiului risipitor, a „riprecum şi amplitudinea mai multor poeme vă aprosipitorului” de talent prin alte ţinuturi? Sau „acasă”
pie de acea „preţuită aristrocraţie a Adîncului”, reînseamnă acum „altundeva” decît aici?
găsibilă în întreg imaginarul liric?
C.S.: De ţinutul Botoşanilor am fost şi sînt foarte apro- C.S.: Cînd pui întrebarea asta probabil că e un set, o supiat din multe motive: cred că e un ţinut misterios
medenie de întrebări, referindu-te, cred, la Vicleniile
prin multe valori. Aici sînt Rădăcinile mele (ca să
Oceanului din 1980. Există confesiuni şi în ocean, şi
nu zic genele mele). Părinţii mei, Ioan şi Profira, vin
vicleniile de acolo sînt şi ele sociale ca şi în ţinuturi
de la Hlipiceni (Botoşani) şi Ionăşeni. Neamul meu
pămînteşti, o altă structură de mărturisiri, e o altă isse „trage” din aceste locuri, primele lucrări vin de
torie ieroglifică, unde vorbesc şi animalele, şi fiarele,
aici. De ani de zile mă întorc ‘Acasă’. Cînd călătocare întorc şi ele lumea pe dos. Ţin şi ele de un alt imareşti, eşti ‘Altundeva’: Iaşi, Botoşani, Neamţ, Bucuginar liric. În ţinuturile de amplitudini şi Adîncuri
reşti, Satu Mare, Basarabia, Paris, Bretania, Macepot exista şi acolo limite (mărginiri) şi dezmărginiri.
donia, Canada... dar tot cu lucrările tale...
C.M.: Vă consideraţi îndreptăţit să intraţi în galeria,
C.M.: Anii comunismului, în care tatăl dumneavoastră
deja faimoasă, a laureaţilor premiului „Eminescu”?
a avut de suferit, v-au marcat destinul poetic întrE un premiu rîvnit? Cît înseamnă el pentru existenun mod neaşteptat? Aţi avut parte de cenzură, neţa poetică a lui Cristian Simionescu?
plăceri, neajunsuri, pricinuite de sistem?
C.S.: Da, e o galerie a nominalizărilor şi laureaţilor, nu
C.S.: Anii comunismului au marcat destinul atîtor oatoţi se cunosc sau se recunosc bine. Da, e un premeni, pricinuindu-le neajunsuri şi neplăceri. Tatăl
miu rîvnit sau suprarîvnit. Virtualitatea poate avea
meu, Ioan Simionescu, învăţător temeinic şi decoşi nelămuriri sau surprize. Oare nu-i şi un ţinut cu
rat pe front, şi-a continuat atitudinile de antisistem
destule răni sau suspiciuni, validarea nu-i un cuprin împotrivirea faţă de politica de colectivizare a
vînt complicat? Am avut dialoguri apropiate despre
ţărănimii. Pentru această atitudine demnă a fost repremii rîvnite sau nerîvnite cu Cezar Ivănescu, Miclamat şi cercetat de organele de poliţie comunishai Ursachi, Vasile Vlad, Angela Marinescu, Nicote, fiind arestat şi închis fără să fie judecat. Lucrărilae Prelipceanu, Adrian Popescu, Ileana Mălăncioiu,
le mele de literatură au fost deseori cenzurate, dar
Dan Culcer, Nichita Danilov, Paul Neagu...
chiar în momente grele au fost susţinute de colegii
mei, scriitorii Mircea Ciobanu, Marin Preda, Cezar C.M.: Domnule Simionescu, vă felicit şi vă mulţumesc.
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Cristian SIMIONESCU

FRAGMENTE DIN ŢINUTURI
DEZMĂRGINITE

Ce primejdie să semeni cu tine însuţi,
şi nu poţi să nu te iei în seamă!
„Ce fotografiezi de zor
Tainele destinului tău?”
Fotografiezi ţipătul şi tăcerea,
mîrîitul şi murmurul.
Ce dor fără de capăt!
Ne dor şi rănile pe care încă
nu le-am purtat...
Poetul e o pasăre migratoare:
Păsări... le-am văzut din tren,
Să zboare toate împreună.

FRAGMENTE DEZMĂRGINITE
Pe masa mea
un delfin păzeşte ceva
Poate că am scris o povestire
prin întuneric
dar m-am sprijinit de o pală de vînt.
Şi răniţilor li s-au lipit buzele
de pielea fină a cerului...

FRAGMENTE DEZMĂRGINITE

În orice fir de pulbere e un trup
Am trecut peste un hotar sortit să nu-l trec.
Cu lacrimile lor puzderie, ei se spală...
În sfîrşit vorbesc dintr-o piatră.
Tu visezi şi spui: visez
Tu dormi şi spui: dorm
Ai murit şi zici: acum am murit...

TRĂSURA GENETICII

Trăsura geneticii călătoreşte fără s-o tragă renii
şi cîinii de vînătoare.
O să ajungă pînă în cotloanele
cele mai tainice.
În chiar miezul de noapte de o vreme
auzi cheia în broască răsucindu-se,
clanţa se mişcă crăpînd uşa
şi simţi respiraţiile...
În miezul nopţii
după ce am ciugulit
şi am băut ceva cu Peter Pan,
au început să ne crească aripi...
La prima uşă, scîrţîind clanţa,
a intrat delfinul vărsător în 2009.
Invitatul revistei
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Mircea Dinescu, Cătălin Mugurel Flutur, Cristian Simionescu

Johnny Răducanu, Ion Caramitru

Cătălin Mugurel Flutur, Cristian Simionescu

Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“ pe 2008 - 15 ianuarie 2009, Botoşani

Theodor Paleologu, Svetlana Cârstean,
Mircea A. Diaconu

Cristian Simionescu,
Mircea Martin

George Vulturescu, Adrian Alui Gheorghe,
Mircea A. Diaconu, theodor Paleologu

Sponsori: S.C. For Brands S.R.L. Bucureşti şi Loteria Română
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Marea literatură, armă de război
(interviu pentru un ziar dispărut)

A

• AndrA rotAru în diAlog cu BogdAn ghiu •

Andra Rotaru: Când aţi descoperit că aveţi forţă creatoaarme sau un armurier. Literatura şi arta trebuie conre în dumneavoastră? A fost o întâlnire tăcută, sau una
cepute din punctul de vedere al unei instrumentalităţi
zgomotoasă, pregnantă?
superioare: o carte este o „cutie cu scule” şi un mic arBogdan Ghiu: Nu ştiu dacă mai potrivit n-ar fi să vorsenal. N-am scrie dacă n-am proiecta cărţi şi imperii,
bim de „slăbiciune creatoare” sau, şi mai exact, de
dacă nu am porni războaie.
dispoziţie şi de dispunere creatoare, deoarece viziunea mea (să-i spunem aşa) despre creaţie – mai exact, A.R.: Cum se împacă latura poetică, interiorizată, cu ladespre productivitate, despre producţia de nou – este
tura extrovertită, a omului de radio sau cu aceea de
că aceasta constă, de obicei, într-o întâlnire sau într-o
jurnalist?
compoziţie de forţe, în care trebuie să ştii când şi cât B.G.: Creaţia este deja extrovertire: a şti să te asculţi vorsă fii activ sau pasiv şi, de la caz la caz, cu cine, cu ce,
bind. Poezia este deja „radio”, în care, aşa cum spufaţă de cine, faţă de ce etc. Creaţia este o micropolitineam deja, este foarte posibil să fii obligat să ajungi la
că, o compunere, o „asamblare” de forţe la care trebuînţelepciunea de a fi simplu „mediu” al unor mesaje
ie să te adaptezi şi să te „dispui” permanent, când ca
care nu-ţi aparţin, conform genialei definiţii (o citez
mesaj, când ca mediu, oricum într-un permanent difoarte des) pe care Lacan o dădea iubirii: a iubi înalog şi chiar într-o confruntare (eşti obligat să-ţi alegi
seamnă a da ceva ce nu-ţi aparţine cuiva care nu are
permanent şi prietenii, şi duşmanii... intimi), într-o
nevoie. Aşa este şi cu poezia, cu fluxul discursiv: trecolectivitate, într-o socialitate de sine. Artistul este,
buie să ştii să-i devii „ţeavă”, să provoci „reportericeşpoate, tocmai „operatorul” care ştie să provoace astte” mesajul, întrebând, scormonind, producând „infel de „colective” şi de „linii de asamblare” inconştiformaţie”, apoi să captezi semnalul dacă este prea slab,
ente cu forţe infraumane şi supraumane împreună cu
să elimini zgomotul (mai ales asta: trebuie să ne lupcare defineşte, mobil, efemer, spaţii de dialog şi mităm, mai presus de orice, cu zgomotul de fond, zgocrosegmente istorice, creând spaţii alternative şi istorii
motul este fondul...), să amplifici mesajul şi să-l „ţinvirtuale. Recent apărută, dar încă incomplet discutata
teşti”, să-l adresezi. Artele „vizuale” contemporane, tot
şi exploatata idee (hiper-postmodernă) de „războaie
mai puţin vizuale de fapt, şi care în momentul de faţă
personale” ale scriitorilor, ale artiştilor, în special ale
mă interesează mai mult decât literatura propriu-ziscriitorilor (fiecare cu istoria sa personală), înseamnă
să pentru că sunt mai vii, mai experimentale, mai întocmai o „privatizare”, o personalizare şi chiar o „indrăzneţe, tocmai asta sunt pe cale de a descoperi şi de
timizare” a istoriei. Creaţia este producţie colaboratia acredita: esenţa medială a artei, arta ca spaţiu (puvă şi conflictuală, „politică”. Iar marea literatură şi mablic) al unei democraţii absolute şi necondiţionate
rea filosofie au fost întotdeauna războinice, arme, ma(cum îi spunea maestrul meu, marele filosof Jacques
şini de război, cum spun Deleuze-Guattari. Din acest
Derrida) cu tot şi cu toate, oameni, zei, animale, pietre,
punct de vedere, nu ştiu dacă sunt propriu-zis un „solelemente, forţe telurice, adică astrale etc.
dat”, un luptător, şi nu, mai degrabă, un negustor de
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A.R.: Au existat personalităţi literare care v-au influenţat
în mod decisiv modul de a aborda propria scriitură?
Tocmai am citat numele lui Derrida. În tinereţe, am convieţuit cu poeţi precum Virgil Mazilescu sau Ion Stratan. Acum, de (deja) aproape două decenii, mai mult
cu filosofii pe care îi şi traduc (în special Deleuze şi Foucault), şi, cel mai recent, cu mari artişti „vizuali” (de
fapt, creatori de spaţii) precum Thomas Hirschhorn.

a formelor şi reapropiindu-se de omul concret, de care
a profitat mai întâi puterea politică, apoi puterea economică. Arta „dispare”, încercând să-l reînveţe pe om
arta de a fi, adică suprema plasticitate a fiinţei umane:
faptul că ne putem crea pe noi înşine, în mod activ, şi
dacă n-o facem noi, ca subiecţi ai propriilor vieţi, vin
alţii şi ne produc, pasiv, fabricându-ne standardizat...

A.R.: Este nevoie de cursuri instituţionalizate de creative
A.R.: Ce le lipseşte tinerilor scriitori din ziua de azi? Ce au
writing pentru tinerii scriitori? Este necesară învăţarea
în plus faţă de tinerii de altădată?
artei scrisului, sau structura scriitorului este cea care îl
B.G.: Tuturor ne lipseşte câte ceva, şi cel mai important
duce pe acesta către performanţă în literatură?
mi se pare să nu ne mulţumim cu puţin, să nu ne limi- B.G.: Nu, cursurile de creative writing nu sunt decât o intăm, să nu ne restrângem singuri raza, razele. Poate că
venţie americană pentru a le da scriitorilor merituoşi
tocmai suficienţa intelectuală şi, deci, existenţială, lipun job, o utilitate socială alta decât aceea propriu-zisă
sa gustului aventurii într-o globalizare a cunoştinţea artei lor. Ar fi de-ajuns o bună Facultate de Litere,
lor care pare dată constituie marele pericol al poeţilor
dar toate facultăţile noastre umaniste devin, catastrotineri. Dar nu-mi plac astfel de judecăţi, nici să le fac,
fal, suicidar, simple fabrici de diplome, cel mai adesea
nici să-mi fie făcute. Am răspuns doar din politeţe şi,
inutile. Un scriitor trebuie să citească tot, de toate.
sper, cu toată politeţea cuvenită. Dar poezia în sine înseamnă cultivarea sensibilităţii extreme, hipersensibili- A.R.: Credeţi că înainte de 1989, scriitorul era cenzurat?
zarea omului. În plus, poezia este singurul mediu inEste acesta un truc jucat psihanalizei?
tim, prin care comunicăm, moral, cu noi înşine, prin B.G.: Nu atât cenzura propriu-zisă, posterioară operei,
care ne scriem. Poeţii recreează vocea interioară cu
este, în general, problema, cât cenzura de fond, norcare omul îşi vorbeşte şi graţie căruia se aude, se încremarea câmpului libertăţii expresive. Doar în regide că mai există, că de fapt nu încetează nicio clipă să
murile totalitare cenzura ajunge să fie, fobic, prosteşvorbească, să fie, numai că este acoperit de zgomotul
te, exercitată ca atare, în mod explicit (cenzura este o
de fond. Poezia şterge zgomotul, „procesează” mediul
manifestare de neputinţă), dar ea există în orice socisocial audio prin care, mai mult decât prin cel vizual,
etate, în orice câmp cultural, care este structurat insisuntem invadaţi, ţinuţi departe de noi înşine, de prodios de „cuvinte de ordine”, de reţete (de succes), ca
priile noastre voci care ne bântuie: să nu ne mai auzim.
de o adevărată poliţie a gustului. Până în 1989, scriiPoezia face linişte, reimprimând vocile.
torul era cenzurat pe faţă, explicit. Azi nu mai există
nimeni care să-i atragă atenţia câte cenzuri implicite
A.R.: Încotro se îndreaptă poezia şi proza de astăzi? Este
există. În plus, azi ne cenzurăm unii pe alţii, suntem
posibila o fuzionare între cele două?
fiecare poliţistul existenţial al cuiva. Unii mai mult, alB.G.: Spre o tot mai mare apropiere de om în singularitaţii mai puţin. Să nu uităm că libertatea înseamnă, în
tea şi în intimitatea lui. Arta actuală în general coboaprimul rând şi întotdeauna, infinit preliminar, eliberară, caută să se infiltreze şi să asculte, să facă tăcere. Mă
re, desprindere. Autonomia personală este o mare ilugândesc permanent la problema pusă de întrebarea
zie, pe care este tocmai de datoria artistului s-o arate,
dvs., este întrebarea pe care mi-o pun tot timpul. Cos-o practice, s-o „joace” precum un atlet, în mod pudificat, recent, am numit noua tendinţă a artei umablic, demonstrându-i necesitatea. Din acest punct de
nism medial: arta îl ascultă pe om, se pune, umil şi
vedere, artistul continuă să fie, fie şi doar implicit, un
responsabil, în serviciul umanităţii profunde, pierdu„învăţător”, dacă nu chiar un gladiator, cel care, prin
te, poate, tocmai în adâncul tuturor profunzimilor, i
tururi de forţă imposibile, trebuie să dea în spectacol
se oferă omului pentru ca acesta să se poată comunica,
normalitatea umanului, faptul că trebuie să ne produdevenind mesaj autoconsistent. Văd arta contempocem, să ne inventăm fiecare, tot timpul, propria umarană, inclusiv poezia şi proza, ca pe o formă radicală
nitate, dacă nu vrem să ne-o fabrice ceilalţi, în mod
de jurnalism. După ce şi-au obţinut, în modernitatea
artificial...
ultimilor 200 şi ceva de ani, independenţa, de fapt autonomia, extrateritorialitatea semiotic-morală faţă de A.R.: În ce constă sinceritatea scriitorului? Într-un pragsocietate, printr-o extraordinară invenţie de forme, în
matism feroce, cotidian, sau în exprimarea paletei de
momentul de faţă artele pun aceste forme în slujba assentimente, chiar romantice?
cultării şi a exprimării de sine a omului. Altfel spus, se B.G.: Scriitorul „predă” şi „interpretează” în faţa socieretrag într-o anumită discreţie şi funcţionalitate etică.
tăţii tocmai arta sincerităţii, adică a onestităţii faţă de
Pentru că artele înseşi, ca supremă expresie a omului,
tine însuţi, în primul rând, arta restabilirii permanenau fost expropriate de ele însele, fiind utilizate mai înte a legăturii, permanent întrerupte de „zgomot”, cu
tâi de către politică, apoi (acum) de către economie:
noi înşine, cu propriile noastre forţe, care ne depăşesc
trăim într-un capitalism tot mai „estetic”, în care pronumai pentru a ne întreţine.
dusele nu mai satisfac nevoi, ci manipulează dorinţe,
pretinzând că le satisfac pentru a produce profit. Or, A.R.: Care sunt proiectele dumneavoastră de viitor? Vă
arta, acum, se revoltă retrăgându-se din propria trufie
simţiţi împlinit?
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B.G.: Împlinit? Mă simt debordat de împlinire, de lucruri
care se cer împlinite prin mine, de zeci de proiecte şi
de idei faţă de a căror realizare şi transmitere, împlinire, mă simt responsabil. Voi scrie, scriu deja o carte
despre Revoluţia Română, alta despre arta contemporană („Ce este arta? Contemporană”), alta despre televiziune şi media („Telepitecul”), alta despre situaţia
omului contemporan („Inutilul”), un roman, două romane, îmi prelucrez pentru publicare carnetele (sunt
un frenetic scriitor de carnete, nu de jurnale), încerc,
apoi, să inventez forme editoriale cât mai mediale şi
mai anti-mediatice, pregătesc o carte-exploziţie (lectură murală), cărţi-album, scriu slide-show-uri de poeme, conferinţe, încerc să invadez şi să atrag de partea
literaturii forme extraliterare de comunicare şi, mai
ales, să transpun în câmpul hipercodificat, ultra-clasic al literaturii spiritul experimental din artele vizuale actuale.

eticheta de „textualism” funcţionează ca simplu expedient critic, ca pretext de lene intelectuală, ca scutire
de lectură. Până şi Nicolae Manolescu, în recenta sa
Istorie, procedează aşa, economic.
A.R.: Mai are poezia cititori? De ce?
B.G.: Poezia nu trebuie să aibă cititori, ci utilizatori. E
un „soft”, o aplicaţie de recreare a spaţiului intim, a
dialogului cu sine şi, prin sine, cu lumea, de re-transformare a individului în mesaj autoconsistent, când
toată lumea tinde să ne transforme în medii cât mai
transparente...
A.R.: Aduce scrisul liniştea, fericirea? Este mai frumoasă
viaţa însoţită de imaginaţie, decât viaţa reală?
B.G.: N-aş putea să trăiesc fără să scriu. Scriu absolut
tot timpul. Îmi scriu, de fapt, existenţa, şi îmi scriu
mie însumi ca altul, ca să mă oblig să răspund. Aşa
cum spuneam încă de la 20 de ani într-un „Testament”
(poem publicat în volumul colectiv „Cinci”, din 1982),
aş vrea să pot scăpa de scris, să trăiesc liniştit, dar viaţa
se scrie, e inventare şi ficţionalizare continuă de sine.

A.R.: Credeţi că există o diferenţă între scriitorii români
actuali şi cei europeni? Mai este necesară exportarea
„comunismului” peste hotare, de exemplu? În ce constă
eliberarea scriitorului de sub istoria recentă?
B.G.: Nicio diferenţă, suntem „sângele proaspăt” al eco- A.R.: Între scris şi o viaţă perfectă, ce aţi alege?
nomiei editoriale globale, dominate de forma-roman, B.G.: Scrisul e viaţa perfectă. Fără scris, dispare şi viaţa.
la rândul ei normată de ceea ce am putea numi „stoViaţa perfectă ar fi aceea în care să pot să nu fac altcerycism”, e o mare regăsire şi o normalizare, ne spunem
va decât să scriu, adică să-mi urzesc, să-mi reinventez,
poveştile, ne povestim unii altora, ne „războim” unii
clipă de clipă, viaţa.
cu alţii, ieşim din timorarea unei disuasiuni mondi(Interviu preluat de pe Liternet/
ale a „corectitudinii politice”, se reface metabolismul
18.01.2009, cu acordul autorului)
firesc, secolul 21 va fi secolul întâlnirilor, ceea ce politica a distrus, iar economia simulează va realiza o artă
tot mai apropiată de existenţă, o artă tot mai existenţială (nu existenţialistă). Comunismul românesc trebuie delirat, fantasmat, în niciun caz reprimat, altfel spus
luat în posesie, pe vremea comunismului am trăit întro mare ficţiune care nu era a noastră, am fost umiliţi
de nişte impostori care voiau să impună lumii o imaginaţie săracă şi sărăcitoare...
A.R.: Care este punctul în care genurile literare pot convieţui? Este posibil?
B.G.: Genurile literare sunt nişte normative, nişte reţetare, iar din acest punct de vedere, în momentul de faţă
trăim într-un fel de clasicism al genurilor, dominat de
roman şi impus din raţiuni extraliterare, economicidentitare. Spre deosebire de epoci recente, extrem de
deschise, în momentul de faţă transgresarea şi amestecul genurilor se pedepseşte, ele fiind, în schimb, transformate din interior, funcţionând, altfel spus, în mod
ironic, ca nişte forme goale, fără reguli. Genurile sunt
un pretext, sunt asemenea legilor: trebuie să le accepţi
ca să poţi fi liber, înăuntrul lor...
A.R.: Care sunt capcanele în care poate cădea un scriitor?
Este importantă imaginea, notorietatea, influenţa faţă
de alte grupuri din aceeaşi breaslă?
B.G.: Da, este nevoie să ai o imagine, ca un fel de reper
faţă de care să poţi să te mişti liber. Deşi, din lene identitară şi din comoditate economică, imaginea funcţionează poliţieneşte, ca act de stare civilă. În cazul meu,
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„Puterea de-a împărți cunoștințele
gratis și fără fasoane“

D

• Andra Rotaru în dialog cu Dan Perjovschi •

spectacolului. Nu frâng inimile oamenilor, pentru că
Dan Perjovschi este unul dintre artiştii vizuali români
atipici, care creează un melanj între universul artistic
nu ratez lovituri de la unșpe metri. Căderile și izbâninterior şi realităţile sociale, culturale şi politice. Rezile mele au puțini martori. Acestea fiind spuse, admit
zultatul unui astfel de demers este surprinzător, în
că nu sunt un necunoscut. Succesul este o armă cu
sensul în care artistul devine deseori un purtător al
două tăișuri. Îți dă aripi și pe urmă ți le smulge pe viu,
tarelor pragmatismului, filtrate de către spiritul său
pană cu pană. Publicul e canibal. Te vrea bucată cu
ludic, creativ şi combativ. Operele sale trăiesc pe pebucată, tot timpul. Am fost la MoMA musai să mi se
reţii instituţiilor, în muzee, în sălile expoziţionale din
ceară părerea despre nu știu care zugrăveală…
întreaga lume, personalizând şi îmbogăţind aspecte
‘invizibile’ pentru mulţi dintre noi. Artistul coboară în A.R.: Aproape orice eveniment care a influențat social înlumea noastră pentru a ne atrage atenţia că putem să
tr-un fel sau altul România, a reprezentat pentru dumdeschidem ochii şi putem să învăţăm să gândim liber,
neavoastră o sursă de inspirație, de la mineriada din
viu, despre ceea ce suntem şi despre locul temporar
`91, până la intrarea României în UE. Care este liantul
în care simţim şi trăim. Ne serveşte în acelaşi ambalaj
dintre artă și cotidian?
artă, dar şi cursuri de descarcerare a fiinţei tributare D.P.: Toate evenimentele care au influențat lumea în
încă unui sistem demodat şi opac de gândire.
care trăiesc (inclusiv cele din România) sunt subiectele mele de meditație, de la 11 septembrie, la criza
Andra Rotaru: Dacă deschidem paginile ziarelor din țară,
financiară, omul pe lună, oaia Dolly, accesul în Unigăsim multe articole scrise despre dumneavoastră. La
unea Europeană, bordurile din capitală. Arta este în
fel și dacă ne uităm în presa din afară. Cum este ca
societate, și nu în afara ei. Ceea ce faci ca artist este
artist, să vă bucurați de popularitate? Vă stimulează
privit
în context cultural, social și politic. Nu mai exissuccesul?
tă azi teritorii ascunse. Ion Țiriac a crezut că dacă-și
Dan Perjovschi: Ți se pare. Este o ocazie specială acum,
cumpără o pădure, poate să împuște o mie de mistreți
că am expoziție la București. Eu expun rar în Româ(că
sunt ai lui). Ei bine, nu poate. Așa și cu arta. Nici
nia (pe motiv de nepotrivire de caracter; eu- artist liacolo
nu-s ai tăi mistreții. Ceea ce se întâmplă în conber, ele- instituții românești închise sau blocate în
textual
meu apropiat, a fost subiect de analiză săptăproiect, “aia nu se poate”, ”aia nu se înțelege” etc.) Ce
mânală din 1991, când am început să desenez în Revezi sunt cronici și interviuri la- și- despre retrospecvista 22. E cel mai lung și consistent proiect al meu. 19
tiva mea din cărți și ziare, intitulată Chestii tipărite.
ani, săptămână de săptămână. Are un metru înălțime,
Sunt un artist hiperactiv, prezența mea este remarcacă
atâta măsoară colecțiile revistei, de atunci, până astă internațional și de aia dai de numele meu pe ici pe
tăzi.
Am trecut cu pixul prin mineriade, CDR, greața
colo. Dar să păstrăm proporțiile. Popularitatea mea
președintelui Constantinescu, căderea lui Năstase, pre
nu se compară cu cea a vedetelor de muzică, de film
sau de prezentare meteo . Eu sunt și nu sunt în cultura
și post aderare, curcubeul lui Bush la București, Roșia

10

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

Dialogurile revistei

Montană, dezastrul urbanistic de azi și arderea pe rug
a poneiului roz.
A.R.: Ați avut sprijin, de-a lungul anilor, din partea
autorităților autohtone pentru realizarea proiectelor?
Este mai ușor să fii artist în România, decât în altă
parte?
D.P.: Imediat ce spui autohton, ai răspunsul: nu prea. Nu
cum ar fi fost normal. Am fost de-a lungul vremii implicat în diverse expoziții și proiecte locale, dar a fost
mai mereu confuz, frustrant, și uneori mafiot. N-am
rămas dator la nimeni, ba din contră. Ce m-a făcut
să mă distanțez de instituțiile și autoritățile românesti este aerul de sus cu care ești privit, parcă aș fi un
cerșetor, și “ei” îmi fac onoarea să-mi dea câte-o frimitură. Să fie clar, România instituțională este incompetentă și arogantă. N-am rezistat, m-am tras de-o parte, și de-atunci îmi merge foarte bine. Doar în ultima
vreme am avut proiecte bune cu CNDB și ICR. CNDB
e singura instituție de stat unde mă simt bine ca artist
și ca om. În ce privește ICR, lucrurile trebuie nuanțate.
Cariera mea a început cu mult înainte ca ICR să existe.
ICR trebuie să sprijine artiști tineri sau poziții și proiecte artistice care nu pot răzbi singure. Eu mă descurc.
Pentru că este o instituție în creștere de formă, și, iată,
pe alocuri curajoasă, voi continua să fac parteneriate
cu ICR, și să-l implic în expozițiile mele internaționale.
Dar realitatea este că ei nu mă trimit pe mine nicăieri,
și eu nu expun în galeriile și sediile lor. Colaborăm. E
psihic bine să știi că nu depinzi total de partenerul occidental; e politic cultural important să fii sprijinit de
instituția “ta”. Orice aport logistic sau finaniciar contează în lumea de azi. Bienala de la Sydney a țopăit
de plăcere că mi-am plătit avionul și o parte din hotel, cu bani din programul Cantemir al ICR. Dar ca să
înțelegi proporția, ei au cheltuit cu noi peste 25.000 de
euro și noi am “adus” 4000 (am participat eu și Lia).
Buni și ăia. Occidentalii nu sunt proști și nici risipitori.
Dacă contribui și tu, proiectul devine comun. Și vei fi
băgat în seamă. Bravo ICR că mă recunoaște ca valoare, că se poate mula fără mofturi pe ceea ce fac, şi la
viteza cu care fac. Extrem de rar în ziua de azi. Respect
și sprijin această instituție, pentru că face mare bine
culturii românești, și, iată, a schimbat felul în care arta
din România este văzută, înțeleasă și folosită în lumea
largă. În rest bate vântul. Minister, cultură, direcție
culturală la primărie, institute și comisii culturale.
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Habar nu am ce fac oamenii ăștia toată ziua, de ani de
zile. Mereu ni s-a închis gura cu așa zisa grijă pentru
patrimoniu, prezervare a culturii majore (că nu-i așa,
noi suntem minori), și iată, patrimonial e un dezastru,
se demolează mai ceva ca pe vremea lui Ceaușescu. În
România, politica culturală este o mare minciună. Așa
faimos cum mă crezi, după 20 de ani pierd atelierul
din București, care a devenit celebru în toată lumea, și
nu-i pasă nimănui (eventual sibienilor, unde-mi duc
boarfele). Și culmea este că mă dă afara Academia de
artă…Ce să mai cer unor oameni așezați politic peste domenii pe care nu le cunosc, dacă exact ăia care
pregătesc artiști, nu înțeleg nimic. Du-te și întreabă
primari sau miniștri sau responsabili culturali, și ai să
vezi că habar nu au cine sunt și ce fac. Ei au alte ierarhii și alte înțelegeri. Ei nu sunt de pe aceeași planeta cu
mine și nici nu trăiesc în același timp. Dar să fim clari,
eu nu cer nimic. Eu ofer. Nu vrea nimeni ce am de dat,
nu-i bai. Mă descurc. E mare lumea, și sunt locuri în
care nu mai trebuie să justific cine sunt, și de ce fac ce
fac. Dar nici după aia, să nu se laude nimeni din România, că a locuit cu mine pe aceeași stradă.
A.R.: Cum vă imaginați că va fi arta dumneavoastra întrun viitor în care nu va mai exista nici o graniță între
țări?
D.P.: Acel viitor se întâmplă pentru mine acum, și de aia
ce fac arată cum arată, eu mă plimb prin lume desenând-o. Acum sunt în Phoenix Arizona, pe 16 februarie încep un workshop la Geneva și pe 25 desenez la
Lille, în Franța. Anul ăsta expun la Paris, Londra, Helsinki, Stuttgart, Regina-Canada, Praga și Torino. De
aia desenele mele migrează de pe un perete pe altul,
libere și la fel de temporare ca și mine. Arta mea este
free style. În ce privește granițele reale, după cum vezi,
entuziasmul uniunilor și națiunilor unite de tot felul a cam trecut. Țările (chiar alea cu moneda comună) au politici economice protecționiste. Cumpărați
românește! Buy American.
A.R.: Unde se termină arta, și unde începe kitsch-ul? Există vreo legătură între un anumit tip de cultură, și kitsch?
D.P.: În arta contemporană, kitsch-ul este un teritoriu
de analiză. Ceea ce pentru tine este groaznic și dulceag, poate fi pentru un artist bolivian, să zicem, un
limbaj estetic valid. Arta contemporană fiind total
internațională și total deschisă, atrage expresii artistice diverse. Există kitsch autentic si kitsch involuntar.
Depinde de context și concept. Există artiști care analizează asta, și alții care se feresc ca de dracu. Jeff Koons, un foarte cunoscut artist American, face sculpturi
în care exagerează atât de tare kitschul societății de
consum, încât îl face sublim (un cățelus de 4 metri făcut din boscheți și plasat în parc la Versailles, o sculptură de ceramică cât un stat de om cu Michael Jackson îmbrățișând o maimuță aurită unde nu știi cine
este animalul de companie, și cine proprietarul…) Cel
mai periculos este kitschul conceptual, gândirea joasă…valorile false, miile de naturi statice sau peisaje
înrămate fudul, și pictate groaznic. Sau mai nou, dulcegăriile digitale…instalațiile de doi lei, unde nici un
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material nu se pupă cu altul. Știi, în decembrie 1989, A.R.: .Cum este să veniți dintr-o țară mică, cu mai puțini
oamenii au adus în locurile unde niște români au muartiști de valoare, și să intrați în vâltoarea marilor țări,
rit pentru ca alți români să fie liberi, lumânări, iconițe,
suprapopulate de artiști de talie mondială? A schimpetece de hârtie cu versuri lacrimogene, etc. Un babibat această realitate ceva, v-a ajutat, v-a deschis noi
lon kitsch. Deși fiecare parte componentă era chestiperspective?
onabilă estetic; dar pentru că erau sincere, pentru că D.P.: Păi vin din țara dadaismului și a lui Brâncuși. Suberau multe, și pentru că ansamblul avea context - aceversivitate și sinteză. Nu-i rău deloc. Lăsând gluma la
le monumente erau frumoase, sincere, adevărate. Moo parte, când vii dintr-un loc relativ puțin cunoscut, ai
numentul oficial din Piața Revoluției, care ne-a costat
o motivare mai mare. Ești mai liber. Nu trebuie să co2 milioane de euro, este în schimb urât, pretențios, nerespunzi nici unui tipar. Le spuneam studenților mei,
sincer. Un kitsch perfect.
la un workshop în Cuba, că, lăsând la o parte situația
nenorocită în care nu pot circula și exprima liber, ei
A.R.: Cum arată în opinia dumneavoastră, criticul de
sunt “interesanți”. Nimeni nu se va uita la al nu știu
artă? Ce rol are el în dezvoltarea artelor vizuale?
câtelea artist american, dar la unul cubanez, da, din
D.P.: Criticul de artă adevărat, este o specie la fel de rară
curiozitate. La fel, a fi fost artist român în anii `90, era
ca artistul adevărat. În ultimii ani puterea criticului a
o mare curiozitate. Acum s-a mai banalizat treaba. În
fost acoperită de puterea curatorului, a managerului
sensul în care, din cauza filmelor de succes, suntem
sau a colecționarului. Meseria de critic de artă nu mai
localizați mai ușor. Țara cu o istorie a filmului pricăjită, nu a împiedicat regizorii să câștige premii mari. Nu
aduce nici bani, nici glorie. Foarte bine pentru criticii de doi lei, foarte rău pentru criticii autentici. Cine
frecvenţa contează, ci calitatea… Pe de altă parte, lipsa
unui context performant, lipsurile și imbecilitățile de
iubește arta, are ochi și are cuvinte; va scrie despre
artă, o va înțelege, o va comunica cu pasiune, indifetot felul te sleiesc de puteri și te tasează, în jos. Mulți
rent de circumstanțe, deși după cum s-a vazut la Doartiști români cu potențial, au rămas minori, pencumenta 12, există pe glob un număr halucinant de
tru că contextul (țara) nu i-a recunoscut la timp, i-a
reviste de artă. Bașca reviste și bloguri on-line. Croniînțeles prost sau i-a folosit simplist.
ca de artă și-a mai pierdut din putere, dar se menține
în marile publicații sau în revistele de specialitate. Se A.R.: Dacă ar fi să comparați zona artistică în care vă
transformă ca și arta pe care o critică. Ce contează asdesfășurați, cu o carte, cum ar fi personajele ei?
tăzi mai mult, este teoreticianul de artă. Dacă mergi în D.P.: Păi tocmai am terminta niște ilustrații la Urmuz.
librării de specialitate, ai să vezi un număr impresioCam așa ar fi…
nant de cărți scrise în ultimii ani. Unele dintre aceste
cărți sunt surse admirabile de înțelepciune și sclipire
intelectuală. Eu respect și criticul, și jurnalistul de artă
autentic. Ei sunt aliații mei în lupta cu superficialitatea, tabloidizarea sau comercializarea artei.
A.R.: Ați punctat un aspect care pare să țină de ficțiune:
pierderea atelierului, după 20 de ani. Un artist se poate
simți întreg doar în spațiul său de lucru?
D.P.: Acum atelierul meu este în buzunar, în carnețelul
de notițe, în camera de hotel sau în sălile de expoziție,
din toată lumea. Dar atelierul meu și al Liei Perjovschi
a fost o platformă de dialog și discuții. Am făcut prin
1995 primele prezentări de artist, și mai apoi primele proiecte atelier-deschis (când oricine a putut intra),
transmisiuni tv, discuții unu la unu sau mese rotunde, etc. Nu am făcut lucrări de artă, am făcut contextul în care lucrările de artă se fac și sunt înțelese. Într-o vreme a fost singurul spațiu de rezistență, pentru că eu și Lia am avut destulă putere să spunem, nu
atunci când aproape toată lumea era în genunchi în
fața lui Năstase. CAA, Arhiva de artă contemporană
a avut acolo sediul. CAA era un context profesionist
și o bancă de date cu cataloage, imagini, texte, postere
și alte materiale artistice strânse sau cumpărate de noi
în toată lumea. Există puține astfel de baze de date, și
în ce privește puterea de-a împărți cunoștințele gratis
și fără fasoane, poate singura. Nu noi pierdem atelierul ci voi.
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Dialogurile revistei

A
N
C
h
E
T
E
L
E

R
E
V
I
S
T
E
I

PREMIUL NAŢIONAL DE POEZIE
„MIHAI EMINESCU“ – OPERA PRIMA
– 10 EDIŢII

1.
2.

Cum apreciaţi colaborarea dumneavoastră
cu organizatorii acestui important premiu?
Avînd în vedere regulamentul de organizare, aţi simţit, de-a lungul celor zece ediţii, că nominalizările au fost impuse incorect de organizatori?
Dintre cei nouăsprezece tineri poeţi debutanţi care au primit acest premiu – Doru
Mareş, T.O.Bobe, Dan Bogdan Hanu, Liviu
Georgescu, Răzvan Ţupa, Cristian Pohrib, Dan Sociu,
Teodor Dună, Claudiu Komartin, Dan Coman, Bogdan
Perdivară, Sebastian Sifft, Oana Cătălina Ninu, Diana
Geacăr, Andra Rotaru, Livia Roşca, Rita Chirian, Florin Partene şi Svetlana Cârstean –, care credeţi că ar

putea fi liderul primelor zece ediţii, gîndindu-ne la
evoluţia fiecăruia în parte în acest interval de timp?
Şi care dintre ei credeţi că nu şi-a onorat acest premiu
de importanţă naţională?

3.

În ce măsură Premiul Naţional de Poezie
„Mihai Eminescu” – Opera Prima ilustrează
şi face vizibilă valoarea poeziei scrisă de
noua generaţie – milenaristă, cum i se spune? Credeţi că o astfel de promovare a tinerelor valori s-a făcut simţită în sferele de receptare a poeziei care contează într-o evaluare corectă: critică şi istorie literară,
prezenţă editorială, prezenţe în manuale, cursuri, traduceri în alte limbi, burse etc.
REDACŢIA
disfuncţionalităţi ar fi putut să apară în colaborarea cu
organizatorii. Că în afara nominalizărilor ar fi putut să
rămînă cărţi valoroase, netrimise de edituri sau de autori,
şi că membrii juriului s-ar fi putut sesiza, ca să zic aşa, din
oficiu? E posibil să existe astfel de cazuri; o vorbă veche
spune, însă, că excepţiile confirmă regula. În acest context, literal şi în toate sensurile posibile...
S-ar putea ca unele dintre nume să fi intrat cumva în neant, ceea ce nu înseamnă, însă, că volumul premiat nu era de valoare. Ca să nu spunem că lucrăm, vrînd-nevrînd, cu anumite contexte... În plus, dacă
putem face aprecieri în privinţa aceasta, a devenirii, în
legătură cu premiaţii ediţiilor de început, nu mi se pare că
putem fi nu drastici, ci corecţi cu cei de-acum doi-trei ani.
Oricum, după debut poate urma o lunga perioadă de tăcere, fapt care nu e neapărat semnul derutei. Şi chiar de-ar
fi? Prefer uneori o derută care să însemne îndoială faţă de
sine însuşi, decît o grabă stimulată de nevoia confirmării

2.

mirCea a. diaConU

1.

Cum aş putea spune că nominalizările ar fi
fost impuse incorect? Exista un regulament şi
acest regulament s-a aplicat. Altfel, chiar nu văd ce
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publice, sociale... Altfel, unii debutanţi erau departe de a
mai fi tineri – cazul lui Doru Mareş, al lui Dan Bogdan
Hanu şi al lui Liviu Georgescu, ultimul cu o devenire fulminantă –, în vreme ce alţii, cu adevărat tineri, formează
deja prima linie a plutonului din care fac parte (iertaţi-mi
termenii militari, dar ai uneori impresia că definesc cel
mai bine faptele), un Dan Sociu, un Teodor Dună, Claudiu Komartin, Dan Coman, Răzvan Ţupa ori Andra Rotaru. Cît despre Svetlana Cârstean, ea însăşi instituie o situaţie specială asupra căreia nu vreau să insist. Că unii nu
şi-ar fi onorat premiul? Să lăsăm totuşi timpul să lucreze...
Poezia milenaristă? Dacă ţinem cont de diversitatea de vîrstă, aşa cum am văzut mai sus, nu ştiu
dacă sintagma e tocmai potrivită. În plus, de ceva vreme
chiar am ieşit din generaţia milenaristă. Oricum, nu am
certitudinea existenţei unei generaţii. Acuma, unii dintre
cei premiaţi s-au impus, alţii aşteaptă în vreun pliu al istoriei (s-ar putea să nu iasă nicicînd de-acolo), dar asta
nu înseamnă mare lucru. Pe cei valoroşi, istoriile literare,
manualele îi vor consemna. Şi aceasta ar putea fi o iluzie.
Să-i lăsăm să-şi scrie cărţile şi să aşteptăm ca într-o zi să
fie nominalizaţi la premiul Opera Omnia.

3.

prezentăm scuze față de cineva care nu știe când este concursul sau cum se procedează și îi strigă nedreptatea alții.
Anunțul cu Premiul național de poezie apare în timp util
în revistele noastre literare și mă întreb ce poet este acela care, probabil, citește un periodic de resort doar atunci
când îi apare acolo un grupaj de versuri? Trebuie să mai
adăugăm că regulamentul pentru „Opera prima“ datează
din 1998, unde, la sfârșit, se specifică faptul că, în cazul în
care anul editorial nu este relevant, nu se va acorda premiu. Nu știm cum vom proceda în cazul în care premiul
ar fi refuzat. Am auzit că unii poeți nominalizați la premii
de la altă categorie, a sexagenarilor, sunt deciși să-l refuze
în cazul în care li s-ar acorda. Consider că este o tactică
neinspirată și deloc delicată din partea lor.
Majoritatea laureaților s-au impus decisiv atât în
cadrul generaționist, cât și în peisajul nostru literar. Îmi este foarte greu sa mă gândesc doar la un singur
nume și atunci aș acorda un generos ex aequo: Dan Bogdan Hanu, Claudiu Komartin și Răzvan Țupa. Urmează
– sunt sigur – ca și laureații ultimelor ediții să confirme
așteptările noastre.
Așa cum revistele de ţinută sunt laboratoare necesare creaţiei, premiile literare de prestigiu, alături de edituri, reprezintă, atunci când se iveşte prilejul,
instituţiile de dreaptă consacrare scriitoricească, decantând valorile şi descurajând veleitarismul. În această fază
a debutului nu se poate vorbi de prezența imediată în istorii literare, în manuale sau în cursuri universitare. Canonizarea este încă departe, chiar și pentru poeții deja
consacrați. În primă instanță vor fi sensibile, în urma decernării premiului, editurile și paginile de critică, crescând totodată și oportunitatea unor burse și traduceri. În
privința traducerilor, mă gândesc la faptul că Andra Rotaru – laureata de acum doi ani – a fost tradusă de curând
limba spaniolă.

2.

3.

Vasile Spiridon

1.

Este o colaborare normală. Nimeni dintre organizatori nu mi-a sugerat vreodată sa votez pe cineva
anume. Primesc întotdeauna prin e-mail, în luna decembrie, cinci nominalizări, nu neapărat și cărțile, pentru a
mă pronunța până pe data de 5 ianuarie. Dacă se întâmplă cumva ca unul dintre membrii juriului să nu-și fi putut procura vreo carte din cele nominalizate, atunci ne-o
pune la dispoziție unul dintre cei mai importanți organizatori, avizatul poet și critic Gellu Dorian, care, de mai
bine de zece ani, scrie lunar despre două debuturi în revista „Convorbiri literare“. Știu că s-au iscat discuții în legătură cu unele omisiuni la nominalizare și de aceea ar fi foarte bine ca debutanții care vor să intre în concurs să trimită
atât organizatorilor, cât și membrilor juriului cartea. Numai debutanții, nu și editurile, întrucât nu acestea vor intra în primul rând în concurs (așa cum se întâmplă în cadrul Galelor APLER, de exemplu). S-ar evita și lăsarea reciprocă pe seama celuilalt a sarcinii expedierii. Lucrurile
ar trebui să fie clare: participarea la un concurs presupune
înscrierea în nume personal, cu respectarea unor condiții.
Nu avem timp să verificăm dacă un debutant are de-adevăratelea asemenea statut; dacă nu cumva a mai debutat
„neoficial“, cu câțiva ani înainte, la o editură de cartier care
nu i-a dat ISBN-ul. Și nu (ni) se poate impune nici să ne
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Al. Cistelecan

1.

- N-am nici un reproş de adus organizatorilor,
afară de faptul că, după mine, juriul ar trebui să
lucreze altfel şi să nu se rezume la simple nominalizări
care apoi sînt contabilizate şi pe baza acestei socoteli ies
cîştigătorii. Nominalizările ar trebui să fie o treabă prealabilă, după care ar urma ca toţi membrii juriului să citească toate cărţile nominalizate. Abia apoi poate urma
o discuţie argumentată pentru desemnarea cîştigătorului
– asta în ideea că premiul se devalorizează singur dacă e
împărţit, cum de regulă e – între doi poeţi.

Anchetele revistei

2.

- Nu cred că-i o întrebare „corectă”. De ce să fie
cineva „liderul” premiaţilor? Şi nu văd de ce neam grăbi să credem că unii n-au confirmat. Mai au vreme.
Important e că pe listă sînt poeţi veritabili – oricum, majoritatea – iar unii chiar de primă linie.
– Cred că ceva importanţă are premiul, deşi poate nu cîtă ne-am fi aşteptat.

3.

Ioan Holban

1.

Dacă aş fi simţit oarece “impuneri” (corecte sau
incorecte), cum spuneţi, n-aş mai fi răspuns astăzi la întrebările HYP. Dimpotrivă, sentimentul tonic al
(re)întîlnirii colegilor în acest Juriu, ideea că facem ceva
util şi, prin nominalizări, mai putem încerca să impunem,
iată, o ierarhie de valori corectă şi aceasta cu atît mai mult
cu cît vreme de aproape 50 de ani, românii au fost siliţi să
tacă (lăsaţi, uneori, să mormăie), să-şi ascundă personalitatea, să n-o exprime în nici un fel (pe la mijlocul deceniului nouă al secolului trecut, chiar, fotografiile autorilor
de literatură contemporană, de exemplu, au dispărut din
presă şi de pe coperţile cărţilor lor): aveam două “VIPuri şi trei “VIP-uşti”, conducătorii şi copiii lor. După 1990,
toată lumea a început să vorbească ţipînd (dreptul noului
născut!), a uitat şoapta poeziei şi fiecare român voia un
ziar al său, un post de radio ori de televiziune; deodată

am devenit o ţară de persoane importante şi de copii ai
persoanelor foarte importante. Pe cît de repede am adoptat neologismul pe atît de grabnic i-am şi compromis înţelesurile prin folosirea abuzivă şi, mai ales, prin deriziunea “referenţilor”; cine sînt VIP-urile acestor ani? Oameni bolnavi, hoţi, şuţi, criminali, demnitari corupţi, violuri, animale şi păsări ciudate, pedofilul din Moldova,
dame de consumaţie, proxenetul din Oradea, sîni, fese –
acestea sînt subiectele pentru coperţile ziarelor, revistelor,
emisiunilor de ştiri difuzate prin radio sau televiziune; şi,
din cînd în cînd, cîte un VIP autentic, de preferinţă cîntăreţ sau om politic, rareori, vreun actor sau scriitor (şi,
atunci, din păcate, e vreaun scandal, ceva, cumva): despre
pictori, scriitori, muzicieni, sculptori, balerini, oameni de
afaceri curaţi, mai nimic. VIP-urile sînt selectate (şi create) de mass media dintre figurile triste ale periferiilor şi
marginalilor. Galeria VIP-urilor unei societăţi, chiar şi
cînd pare “o emanaţie” a simplelor mondenităţi, rămîne
imaginea mai mult sau mai puţin corectă a unei ierarhii
de valori, a elitei acelei societăţi; şi, cum, la noi, aceată
ierarhie e mereu tulburată de mediocritate şi kitsch (totdeauna ”caracuda”, oameni în impas profesional au făcut
tot ce le-a stat în putinţă pentru compromiterea valorilor;
cu vorba lui Andrei Pleşu, mediocritatea e solidă, solidară), majoritatea VIP-urilor şi VIP-uştilor noştri reprezintă triste figuri ale unei numai puţin triste (continue, neîncetate) tranziţii: rîsu’ plînsu’, cu vorba VIP-ului Nichita
Stănescu. Instituţia Premiului Naţional de Poezie “Mihai
Eminescu” – Opera Prima – propune alte VIP-uri; e ceva
de comparat ?
Acestea poartă numele pe care le invocaţi şi
care au figurat, toate, pe sms-urile mele trimise lui Gellu Dorian cînd mi-a solicitat “nominalizările”.
Toţi şi-au onorat premiul dobîndit la Botoşani; unii sînt,
e adevărat, mai vizibili” – Doru Mareş, T.O. Bobe, Dan
Bogdan Hanu, Răzvan }upa, Dan Sociu, Claudiu Komartin; aproape toţi, însă, au confirmat: cărţile lor, începînd
cu “Opera Prima”, constituie, se poate spune, schiţa unui
capitol din istoria poeziei noastre contemporane.

2-3.

Grup de scriitori la Mănăstirea Vorona
Anchetele revistei
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CE A ÎNSEMNAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ
PREMIUL NAŢIONAL DE POEZIE „MIHAI EMINESCU“?

DAN – BOGDAN HANU
Astfel de chestionări îi fac pe mulţi andrisanţi să
se îndrepte agale spre şi să acceseze meticulos trusa
automatisme&clishee.ro, după care, bineînţeles, totul prinde să scrîşnească şi să zdrăngăne într-un fel, dacă nu compromiţător, măcar dezagreabil. Sînt tentat, în consecinţă, să
fiu abrupt. În termenii conaisserilor, trei sînt momentele ce
subîntind climaxul unui număr iluzionistic. Promisiunea,
cotitura şi prestigiul. Nu prea departe şi nicidecum străină
de iluzionism, soarta producţiilor literare – şi poate chiar a
vieţii literare, ţesute în jurul acestora – se lasă jalonată cam
în aceeaşi logică, internă şi nu tocmai. Promisiunea, care
poate fi promisiunea, dacă nu cartea în sine, în înfăţişarea
ei ultimă, cînd, cel puţin autorului, nu are cum să nu-i stîrnească niscai vertijuri euforice? Nu e (pre)scris nicăieri,
dar, la o cotitură tot se ajunge, măcar la aceea de proximitate încropită din membrii familiei, cîţiva prieteni şi, cu puţin noroc, ceva emuli de ocazie. Căci asta este cotitura, spinoasa problemă a receptării, carevasăzică un public. Ce-i
drept, (ră)sucită de felul ei, chisnovatică, cotitura, dacă e
veritabilă, trebuie, mai devreme sau mai tîrziu, să se bifurce, o parte spre tagma cititorilor de plăcere, cealaltă, pavată
cu mari speranţe şi intenţii dintre cele mai năstruşnice şi
imprevizibile, spre casta cititorilor de carieră, profesioniştilor. Deţinători, aceştia din urmă, de verdicte, diagnostice,
indulgenţe, reţetare, chitanţiere, formulare, certificate ş. cl.
Ce i-ar mai putea rămîne prestigiului, dacă nu să fie egalul,
omologul, premiului, rîvnita catapeteasmă? Cam astfel se
înşiră lucrurile în ochii multora. Doar că nu şi-ntra-i mei +
faliţii care vor mai fi fiind. Promisiunea nu-i cartea, o carte, ci drumul pînă la ea. Cu deliciile cu care te înhăitezi şi
scoriile de care cauţi a te dezbăra, cel puţin trecîndu-le în
registru sotto. Aş vrea să cred, pe firul ăstei judecăţi, că, la
Botoşani, în cel jubiliar an douămiist pe deplin din creştet pînă-n tălpi (reverenţă Maestrului Cezar Ivănescu, fie-i
ţărîna reavănă şi luminoasă), în ce mă priveşte, nu a fost
premiată o carte, ci o stare. Starea de hălăduială prin subteranele şi hinterlandurile a 20 de ani, deloc dumasieni, permisă fie-mi dihotomia, jumate (’80-’90) scăldaţi într-un
anonimat beton, incoruptibil, jumate (’90-’00) într-unul
cvasi, pigmentat de cîteva tresăriri şi irizări prin revuistica
bahluviano-băcăuană. Un premiu cunună a 20 de ani fără
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supapă. Vreau să mai cred, că semnificaţia unui premiu e
pendinte de individualitatea premia(n)tului. Asta ca să nu
fiu pus la pauşal cu poeţii care se trezesc strigînd, ca nişte
veritabili administratori de scară, la locatarii aflaţi într-o
subordine mai mult imaginară şi arbitrară decît simbolică.
Cît despre cotitură, e greu. E nevoie de un aplomb – pe care,
eu unul, nu-l deţin – susţinut de interese concurente. Nu în
logica, exclusivistă şi adesea contondentă, a lui care pe care,
ci într-aceea matematică, a unor entităţi care se întîlnesc
într-un punct. E greu să fii, să te faci înţeles, cînd o coteşti
sistematic în direcţia opusă. Nu spre cititor, ci spre insaţiabilul sine. Amor fati? Mă rog, nu detaliez. La propriu. Mă
rog să nu fie aşa, deşi, de la un punct (citeşte vîrstă!) încolo,
e greu să nu fie şi aşa. Cu prestigiul, conjunctura devine şi
mai delicată. Prestigiul apare cînd ţi se alătură cît mai mulţi,
cînd solidaritatea e precum lumina în zori, strecurîndu-se,
familiară, printre gene. Prestigiul nu e premiul pe care îl ţii,
o vreme, alături ca pe un alibi, iar mai apoi, cu timpul, se
preface într-un soi de bun propriu, un paragraf ce subliniază, cu o anume aroganţă, impozanţa CV-ului. Se poate
şi altfel…după acest premiu am fost identificat, adică am
avansat de la postura celui de care nu se ştia, la aceea a celui
de care e bine (profilactic) să nu se vorbească, ceva mai încoace am reuşit să intru pe palierul unui recul imagologic.
Nimic din ce am spus, de bună voie şi nesilit de nimeni,
nu neagă şi nu dezangajează faptul că acest premiu este,
pînă la noi ordine, cea mai adîncă crestătură pe răbojul
destinului meu poeticesc, atîta cît va fi fiind să mai fie, că e
un fel de intrare prin alunecare a destinului în viaţa mea de
mirean fantast(matic), o consacrare ce ia prin surprindere,
o răsucire a cheii în contact, după care motorul chiar se
pune în mişcare (deşi, după cum se vede, iarna se înteţeşte),
amintirea unei călătorii neaşteptate, cum nu ştiu dacă voi
mai avea parte…şi restul. De bine.

Ma-Rimba(ud)

(alte percuţii în timpane virtuale)
spartă împletitura coşului pieptului
şi crescută acolo nava unei catedrale
unde psalmodiază coruri păgîne
şi lărmuiesc mise eretice
degete slabe şi foşnitoare aratări răşchirate
scrijelesc marea rozasă a adînciturii pieptului
o împăienjenesc
cu amiezi scămoşate în lungul şinelor de cale ferată
înfiate pentru cîteva ore
răzuite secundă după secundă se mistuie
sub lama de-o palmă a frunţii
sfredel de aer rece coborît pe firul spinării
zodia îmi tălăzuieşte în auz
vuietul ei împînzeşte carnea
se potoleşte în şuier pe coridoarele oaselor
cînd prin pînza rece a ceţurilor
mijesc broboane mici de pămînt
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lumina se macină şi păleşte la cusăturile gîndului
şi marile alunecări ale trecutului pornesc a se dezmorţi
aruncă limbi de gheaţă pe strunele nervilor
limbi în care se fac desluşite
sau chiar dănţuie fără ştire cu propriul meu chip
împresurîndu-mă iscat în vitrine
o serie de lucruri petrecute pe cînd coborîsem în somn
lucruri din acelea care îngroaşă tăcerea şi te ajută să-ţi
faci loc
prin tot ce răspunde la numele de realitate
chiar şi cînd sună fals
sau lucruri rotindu-se ca la zidul morţii într-un prezent
fără ieşiri
ca să nu mai pomenesc ce-ar însemna să-mi scape
cuvintele potrivite pentru a ajunge teafăr aici
(mai 2008)

debuturi, astfel încât nimeni să nu fie ocolit din aceleaşi
pricini (tiraje confidenţiale, distribuţie problematică) ce
fac oricum din poezie, astăzi, un gen anonim...
În rest, aştept ziua în care unul dintre 2000-iştii laureaţi la debut va primi Premiul Naţional “Mihai Eminescu” Opera Omnia. Astfel, totul va fi avut sens.

Andra Rotaru
De abia îmi apăruse cartea de debut, “Într-un pat sub
cearşaful alb”/Ed.Vinea, în noiembrie 2005, iar aflarea
veştii că voi primi premiul Mihai Eminescu –opera prima în ianuarie 2006, m-a făcut să sar în sus de bucurie.
Veneam ca un outsider în lumea literară, nu cunoşteam
aproape pe nimeni, îmi apăruse prima cronică literară în
Convorbiri literare- prima mea cronică la această carte
(semnată Gellu Dorian) şi nu aveam pe lângă ea, drept
carte de vizită, decât volumul. Premiul Mihai Eminescu
Claudiu Komartin
a reprezentat una dintre acele întâmplări fericite, care, pe
Rămân ataşat de Botoşani (unde am ajuns, din ianu- lângă faptul că mi-au confirmat volumul, a şi pus bazele
arie 2004, când am luat Premiul “Eminescu” şi până as- unor prietenii care au început atunci, şi continuă. Ştiu că
tăzi, de patru ori) datorită tradiţiei – înrădăcinate deja pe scenă, când mi s-a înmânat premiul în faţa unui public
– a acordării unui premiu ce rămâne cea mai importantă numeros, mai aveam un pic şi plângeam, iar apoi, când
distincţie poetică din România. Sunt mândru că l-am luat am coborât de pe scenă, îmi aduc aminte vorbele bune
atunci alături de Dan Coman, intrând într-un “club” plin pe care mi le-au spus Mircea Martin, Ileana Mălăncioiu,
Cezar Ivănescu sau Lucian Vasiliu. A fost un ianuarie bode nume care au confirmat în literatura actuală.
Din păcate, scandalul pus la cale de un funcţionăraş al toşănean înzăpezit şi magic pentru mine.
“Observatorului cultural” la începutul lui 2009 a aruncat o
umbră asupra ceremoniilor dintr-un Botoşani care mi s-a
părut oricum mai trist şi mai indolent decât în alţi ani...
Cred că ar putea fi evitate pe viitor asemenea confuzii /
acuze de lipsă de fair-play dacă regula ce spune că debutantul trebuie să-şi trimită cartea la Botoşani (doar astfel
fiind luată în calcul pentru premii) ar fi schimbată – recentul “caz” al lui Vlad Moldovan şi scornelile gălăgiosului “investigator cultural” de care am pomenit mai sus mă
îndreptăţesc să cred că cel mai bine ar fi dacă oricare dintre membrii juriului ar putea să propună volume pentru
nominalizare. Sau, ca în cazul Oscarurilor (ştiu, comparaţia va trezi câteva zâmbete), să existe iniţial o listă lungă, din care se vor alege ulterior cele – să spunem – cinci
cărţi de pe “lista scurtă”. În felul acesta ar putea fi evitate
pe viitor neînţelegerile, iar organizatorii vor avea inima Liviu Georgescu
împăcată că nu au ratat vreun debut important.
În 2000, când am publicat primul volum de versuri,
Nu în ultimul rând, poate că juriul pentru debut ar Călăuza, scriam de mai bine de 20 de ani. La început,
trebui să primească câţiva membri noi – măcar prin pris- am frecventat diferite cenacluri din Bucureşti. Am fost
ma faptului că cei mai tineri critici cunosc totuşi mai atras mai mult de Cenaclul de Luni. Timpul meu era tobine literatura generaţiei lor şi sunt la curent cu ultimele tuşi limitat, fiind student la medicină. Scriam. Am fost
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întotdeauna foarte exigent în tot ceea ce am făcut. Aşa s-a
întâmplat şi cu versurile pe care le scriam. Aveam senzaţia că trebuie să mai aştept. Puteam să încerc să public,
dar simţeam că nu e încă momentul. Întârzierea debutului poate fi explicată şi prin faptul că m-a interesat mai
mult scrisul decât publicarea, actul creaţiei considerându-l mai important. În fine, ştim care era practica şi sistemul editorial din regimul comunist şi asta m-a îndepărtat
şi mai mult de la a căuta publicarea. Am aşteptat vreme
de 20 de ani.
În 1990 am emigrat în SUA. Am continuat să scriu.
Am adunat sertare întregi cu versuri, material iniţial din
care am început să îmi alcătuiesc volumele. Construiam
şi dărâmam, nimic nu mă mulţumea. Am distrus mai
multe variante. Voiam ca debutul să mă reprezinte în toată această prelungită căutare. Am apărut în sfârşit cu volumul Călăuza în seria “La steaua. Poeţi optzecişti”, serie care îşi propunerea publicarea poeţilor optzecişti recunoscuţi ca valoare, impuşi în spaţiul public românesc.
Această apariţie, a fost prefaţată benefic de Nicolae Manolescu, pe care nu-l mai văzusem de 20 de ani. I-am trimis
volumul, l-a citit şi a scris. Acesta a fost primul semn.
Pentru mine, pentru confruntarea mea cu mine şi cu
poezia mea, premiul este doar un stimulent, un gir sau
doar o mână întinsă care îţi acordă recunoaşterea că poţi.
Şi dacă poţi, asta înseamnă că poţi mai bine. E vocea care
îţi spune că de acum ai obligaţia de a te depăşeşti continuu. Bineînţeles, e o voce secundară. Cea majoră trebuie
să fie undeva în tine, intim legată de autenticitate.
Premiul nu e o cale de a te face pe tine cunoscut, ci de
a-ţi face cărţile cunoscute, iar în felul acesta să stârneşti
curiozitatea de a fi citit. Măcar cui trebuie să se aplece cu
răbdare şi deschidere asupra a ceea ce scrii. Pentru cărţile mele e important, pentru că nu sunt în România să le
promovez personal.

UN SECOL

Am înfruntat un secol de agonii,
dictatura gloatei întoarsă spre capul meduzei
în labirinturi cu mucegai şi licheni
cu minţi putrezind obeze şi lipsite de sânge
în coclauri de nori.
Am rezistat şi am scris, cu rinichii am scris,
cu pietrele negre din fiere am scris şi-am rezistat,
cu tuberculoza am pictat pereţii
şi cu frigul am cântat la instrumente de ceară,
blockfluţi şi cornuri engleze,
am dezbătut toate fundăturile istoriei,
toate inconsistenţele şi cruzimile,
toate anomaliile şi malformaţiile procreând fantezii
în care unii mureau ca din întâmplare
iar alţii nu mai vroiau să moară agăţaţi
de cer cu pieile lor de bizoni, tăbăcite de aurore
murdare.
Cu prezenţa am scris, cu viaţa întoarsă pe dos
ca o piele jupuită mai ieri în pădure,
am scris şi-am gândit cu timpanele, cu stelele,
cu trândăvia ochiului şi cu ura lui de catran
în care nu putea să încapă ura adevărată
pentru că numai diavolul urăşte cu adevărat,
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numai el poate rânji uitându-se la noi
cu durerea spartă în dinţi, cu gustul amar
şi clorul camerelor de tortură.
Am scris şi-am gândit cu spărturile din geam,
am rezistat cu zornăitul lanţului pe pavaje,
cu fumul ne-am luptat, cu ciuturi pe timp de secetă
ne-am luat la trântă,
am murit la piept cu simboluri prefăcute în scrum,
prefăcute în ceară, în lumânări, în baroase,
am scris cu muţenii şi am tăcut cu strigăte,
cu cascade şi prăbuşiri de comeţi am urlat,
dar degeaba, că nimeni nu ne-a auzit,
şi nimeni nu ne aude.

Doru Mareş
Cinstit vorbind, cine nu e aşa, un piculeţ paranoic, ca
să nu se bucure de tamtamul media-socio-profi-familialo?… Şi mai ai şi cu ce te lăuda la adânci bătrâneţe nepoţilor, strănepoţilor şi vecinelor aproape majore. Lasă că,
având şansa celui dintâi (cronologic şi la secţia debut),
orgoliul masculului deflorator… Atâta doar că eu îmi ţin
destul de bine-n frâu paranoia şi cheful de imagine publică (obsedat de dictonul ăla al străbunilor, pe care i-am năpădit la greu în ultimii ani de nu mai avem nici măcar noi
loc prin Roma: Nomina stultorum ubique locorum), iar
virginele nu-mi plac. Şi atunci: După ce ai aşteptat prea
mult şi de-al dracu’, un premiu miroase mai mult a adiere
de penzie… Şi atunci: Desigur, mie îmi place să mă plimb
şi, uite-aşa, am mai găsit un prilej şi mi s-a mai şi sfinţit
coroniţa (nu mai luasem din clasa a patra, parcă…), că
doar nu era să picure aiasma pe ditamai orgasmul social
pe care şi aşa doar îl mimam/mimez (vedeţi, vedeţi, ce
v-am spus eu???). Şi atunci: Mie nu-mi place să mă aflu pe
scenă, mai ales că se şi potrivea/potriveşte retorica mea
cu apetenţa unora dintre premiatori, care mai aveau şi-o
privire din aia dulce, de Savonarola, pentru blasfemiatorul de poeţi naţionali (eroare: eu chiar ţin foarte tare la
colegul Mihai E.; şi-l şi citesc, deşi nu-l ştiu pe dinafară
– încerc pe dinăuntru: à bon entendeur, salut!). Şi atunci:
Probabil aşteptaţi textul onorabil cu: o clipă înălţătoare, o
onoare, semnul unei maxime responsabilităţi & din acest
moment mă angajez ca să neabătut propăşirea şi-a patriei
cinstire… OK, e şi-aşa. Dar mai mult un soi de boare de
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sentiment, cam ca-n sara pe deal buciumul sună cu jale… avioane doar ca să-i miroşi urmele pantofilor post-sovieşi basta (William, ăla cu the rest is silence, nu Gheorghe). tici în speranţa că între ele între ele între ele deşi între ele
se cască un ditamai niciodată adică vara viitoare pe malul
lui neris

XXX7

niciodată
poate vara viitoare pe malul lui neris
plaja moartă şi vîntul care dărîmă piesă cu piesă puzzleul
existenţei
suflet slav suflet baltic suflet sanscrit lovind unul de altul
cu sunet
cunoscut cuburile de greaţă din pahar
distanţa ca istorie distanţa ca destin distanţa ca absolvire
absolvo te
absolvenţi ai bacalaureatului în arte expiatorii doctori în
ştiinţa
geamătului la distanţă
ca niciodată
ca vara viitoare poate pe malul lui neris
pe sub nasul lui gedeminas printre picioarele majoretelor
baltice
adulmecîndu-le carnea sărată şi picantă umedă de bere
şi de
presimţirea aceluiaşi niciodată ca un orgasm de valkirie
nu nu cel de vara viitoare de pe malul lui neris
unde mă ţineam în mînă
unde mă ţineam de mînă
mînă în mînă cu fantoma ta de pe net pe care o lingeam
ca berea
pereţii de carne sărată de carne picantă ai halbei
răsturnate pe
nisipul mort al plajei de la cotul balticii
undeva între cotul pisicii şi cotul donului
asta e
trandafiri roz şi filme soft sexy zidurile castelului lui
vytautas şi
adolescenta asta care seamănă atît de tare cu valeria seciu de mi
se taie respiraţia şi realizez că sînt în egală măsură prea
devreme şi
prea tîrziu
un biet niciodată ca
poate
vara viitoare de pe malul lui neris
un niciodată coborînd poalele prăpăstioase ale nimfelor
în slalom
lingual special înfigînd pioletul privirilor cît mai spre
nord pînă către
polul magnetic din adîncurile-ţi septentrionale
frecîndu-l ca un al
doilea aladin
sexam sexam deschide-te
ridică-ţi pleoapele rotunjeşte vocalele mişcă un pic nasul
ca
samantha
fie şi fox
ghiftuieşte-i de electroni vulpiţa vulviţa guriţa & fiţa aia
a ei numai
a ei care-ţi taie picioarele chiar şi pe întuneric chiar
şi întins în iarbă
chiar dac-ai uitat că seamănă cu valeria seciu că ai nevoie
de două
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Dan Coman
Premiul Mihai Eminescu pentru debut este cel mai
important premiu pe care l-am primit – şi, sunt sigur,
dacă ar fi să mai primesc vreodată unul , oricare ar fi acela, n-ar mai conta la fel de mult. Nici măcar premiul Eminescu pentru Opera Omnia ( deşi, doamne-doamne, iată,
sunt tot mai aproape…)

poem

sînt imposibil de urnit. fără nimic înlăuntrul meu însă
imposibil de urnit
cu forţa unui singur om. ca o mobilă imensă de sufragerie.
ca orice lucru pentru care el însuşi nu înseamnă nimic.
dar vorbesc. vorbesc pînă ce îmi plesneşte pielea obrajilor.
nu încetez niciodată.
toată forţa mea se strînge ca un arc în fundul gurii
şi loveşte fără milă sunet de sunet. frază de frază.
nu obosesc pentru că nu înţeleg nimic din ceea ce spun.
şi nu obosesc pe nimeni pentru că nu mai e nimeni.
aşa m-am născut. direct din pămînt direct imposibil de
urnit
direct cu vorbele afară din mine. exact aşa.
ca orice alt lucru pentru care el însuşi nu înseamnă nimic.

Florin Partene
Premiului National de Poezie Mihai Eminescu - Opera Prima a însemnat pentru mine o surpriză extrem
de plăcută. Ştiu că nu la aşa ceva se referă întrebarea
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dumneavoastră. Însă chiar aşa a fost. A fost pur şi simplu
ireal pentru că în ziua în care am aflat despre premiu s-a
născut fetiţa mea Ruxandra. Acest premiu a fost şi rămîne cam ce putea face cel mai mult o cărticică a unui debutant. Este, dupa parerea mea un eveniment de consacrare
dincolo de toate discuţiile care s-au purtat şi se vor mai
purta în jurul acestui eveniment. A fost şi rămîne. A fost
premiul pe care l-am rîvnit de cînd am auzit că există. A
însemnat o mare bucurie.

Ochii tăi

seara cîrlionţii părului tău pubian
îmi intră în ochi,
ies drepţi pe urechi ca fluturii
şi liniştesc
împreună cu nicotina pregătesc aşternutul
nici eu cu tine, nici singur nici tu
nu ne vom bucura vreodată de ei
părul tău pubian e al trecutului
al băilor strîmte şi-al omenirii
noi ca două cutii de chibrituri
ne zornăim interioarele vaste
fără pat dar doldora de obiecte
pe care te poţi sprijini
să te uiţi atent în lacrimile celuilalt
un cal din piele de porc
străbate coridoarele
cînd urci pe el eu cobor
şi deschid ferestrele
cîrlionţii părului tău pubian
ies
şi ca o vie rodesc

poștă să văd cine îmi scrie, convins că este o telegramă în
care sunt certat pentru că mi-am făcut sărbătorile prin
altă parte decât pe acasă. Am aflat exat în ziua decernării
premiului că există un premiu de debut și că sunt unul
dintre cei premiați. M-am bucurat. În anii care au urmat
premiul de debut Mihai Eminescu a fost unul dintre cele
mai bune instrumente pentru mine, care vroiam să văd
ce se mai întâmplă important în zona debutului în poezie.
Chiar și dezbaterile din acest an, legate de nominalizări, îmi arat faptul că Premiul Mihai Eminescu pentru
Debut în poezie a devenit cea mai importantă distincție
de profil. Mai toate premiile sunt obiectul controverselor.
Dar acestea au loc în surdină, în primul rând pentru că
nimeni nu se așteaptă la altceva. De la Premiul Eminescu
se vede că se așteaptă foarte mult, pentru că este foarte
important să își asume cineva capacitatea de a sublinia
numele cele mai importante dinte nou apăruții în lumea
editorială a poeziei.
Anul acesta, nominalizarile de la sectiunea debut a
premiului Eminescu au fost pentru mine un argument
destul de solid pentru o seara in club A, la Poeticile Cotidianului cu două dintre nominalizate. Și oricâte diferențe
de gust ar exista, mi s-a confirmat ideea că fiecare orientare a poezie își găsește publicul ei atunci când este scrisă
serios, chiar și în afara modelelor poetice.
Mă aștept ca de la un an la altul să fie tot mai important procesul de nominalizare și chiar nominalizarea la
premiul Eminescu să fie un motiv de mândrie. Mă aștept
să îi văd pe nominalizați, toți împreună, pe scena teatrului din Botoșani citind pentru decizia juriului.
Este loc pentru o sărbătoare.

e toamnă. culeg via
să dau şi prietenilor
să ne veselim, să facem risipă
şi cei mai proaspeţi zulufi
să-i îndesăm pentru fumurile noastre
într-o pipă.

Rita Chirian

Răzvan Țupa
Trebuie să recunosc faptul că în 2002, când am primit
telegrama de la Gellu Dorian legată de premiu, nu aveam
habar de premii literare. Mai mult, nici nu m-am dus la

20

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

Premiile au atributul (cusurul) de a căpăta consistenţă o dată cu trecerea timpului ori, dimpotrivă, de a li se
atrofia articulaţiile în funcţie de evoluţia antecesorilor şi
de valoarea celor care vin în urmă. În ceea ce mă priveşte, Premiul Eminescu – aureolat îndeobşte de toate determinările lui „cel mai important premiu naţional pentru
debut” – a fost temelia unei mutaţii, sursa unui scurtcircuit. Cea care se lepăda de Sevraj ca de o malformaţie
repugnantă s-a văzut pusă – dintr-o dată – în faţa unor
atari recunoaşteri. Recunoaşteri pe care, chiar dacă uneori se iţeau agresiv, nu le scontase. Sau, mai bine spus, nu
le transformase în morcov existenţial. Şi care, în loc să-i
gonfleze – cum se poartă – egoul, au înverşunat-o. Am
început să merg ajutându-mă de un pai, iar apoi a trebuit
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este greu să vorbesc altfel despre acest premiu decât dintr-o perspectivă extrem de personală. Cum cred că nimic
nu e întâmplător, pot spune că Floarea de menghină m-a
readus acasă şi mi-a oferit şansa de a revedea un oraş pe
care nu îl mai văzusem de mai bine de trei ani, de a redescoperi locuri şi oameni care n-au plecat niciodată din
amintirea mea, dar cu care nu am mai stat faţă în faţă
de ani de zile. Premiul Mihai Eminescu a închis un cerc,
unul care avea durerile, frustrările şi nelămuririle sale şi
Kirke
a deschis un altul. Nu am aşteptat acest premiu, nu m-am
creierul meu e un câmp de testosteron deasupra unei îngândit la el, nu l-am premeditat, a venit pur şi simplu.
chisori devastate.
Cred că acest premiu are un rol esenţial pentru poezia
creierul meu e un cartier periferic în care eşti ucis cu
noastră şi ar trebui să nu fie singurul, să nu fie o excepţie
nouăsprezece lovituri de cuţit.
într-o ţară cu atât de mulţi poeţi tineri.
creierul meu sfâşie cu dragoste din creierul meu.
aici în rotule se coace negrul ca fructele mici de pădure.
Portretul tău sau Când mi-ai
aici nu mai sunt căpuşe.
aici nu mai e sânge.
povestit despre Gertrude
să devin atentă la muchiile ascuţite ale mobilelor. Premiul
Eminescu a fost impulsul care m-a făcut atentă la contestări şi care m-a vulnerabilizat atât cât se cuvine pentru a
nu mă rinoceriza. Cred că m-a învăţat să-mi păstrez bunul-simţ şi măsura justă, dincolo de euforia cea repede
trecătoare. Oricât de clişeistic ar părea, coroanele – şi cele
mari, şi cele mici – sunt greu de purtat în echilibru.

Tu eşti cel care salvează puii de pisică de la moarte.
*
Tu eşti cel care salvează puii nedoriţi,
memoria noastră mi-e la fel de inaccesibilă ca
pe care oamenii îi aruncă în apă dimineaţa de tot,
particula x. cu puterea unei adicţii
când noaptea stă să plece,
maxilarul meu ar putea să te frângă.
iar ziua nu prea vrea să vină.
şi dacă faci un singur pas depărtându-te
Visul m-a scuipat afară
picioarele mele sunt de sticlă şi limba carbonizată ca după cu putere
anestezie şi
cu ură
palmele mele exhală mirosul neruşinat şi greu al tuturor ca pe un sâmbure
bărbaţilor
ca pe un copil nedorit.
vii.
Pe Gertrude ai luat-o fără să crâcneşti.
sub ochii tăi ficşi sunt stârvul unei vrăbii. când îţi zic Întâi apa a aruncat-o afară cu putere,
rămâi
a refuzat s-o primească în burta ei învolburată.
în tine se întinde mat ca o cataractă
Era a doua oară într-o singură zi când i se întîmpla asta.
dispreţul.
Aşa ai găsit-o.
Spatele tău cald s-a aplecat până la ea,
*
te-a privit drept în ochi,
şi ca moliile bat din aripi sub tâmplă. ca îngerii.
n-a fost nevoie să spună nimic,
peşti filiformi care se devoră în pasta creierului meu.
din două vise plecase în aceeaşi zi,
acele fericite în venă şi sperma a cincizeci de bărbaţi
simplă, mică, albită de spaimă, dar atât de norocoasă.
în măruntaie ca soda caustică.
Spatele tău cald s-a aplecat până la ea,
m-am născut cu o sută de sinucideri cum m-am născut
mâinile tale reci au primit-o: era exact cât să-ţi încapă încu cinci sute de mii de ovule.
tre palme.
Atât.
I-ai şoptit:
„Lasă visele urâte deoparte. Uită-le. Peste un an vei fi mare,
puternică,
peste un an picioarele tale fine vor fi sigure de ele,
adevărate picioare de pisică ce nu cade niciodată,
peste un an vei şti să-ţi foloseşti ghearele, fiară mică ce
eşti.
Gertrude va fi numele tău.
Gertrude, vino cu mine,
n-am să te iau acasă,
dar am să te duc într-un loc bun şi cald
unde ai să creşti mare.”
Gertrude a uitat visele urâte,
ea a fost o pisică adevărată
Svetlana Cârstean
frumoasă
Pentru mine, Premiul Naţional de Poezie Mihai Emi- care a trăit mulţi ani fericiţi.
nescu a însemnat mai mult decât un simplu premiu lite- Ai mai văzut-o o singură dată:
rar. El a acţionat, dacă pot spune astfel, în realitatea mea era în coşmarul tău,
imediată, a avut un rol concret, dincolo de faptul că a fost trăgea să moară şi îţi şoptea:
o recompensă pentru volumul publicat anul trecut. Îmi
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„Eu sînt Gertrude,
m-am strecurat nevăzută aici în casa ta,
în care n-am fost niciodată,
în patul tău în care nu m-am încălzit niciodată.
Miau, spun, torcînd la picioarele tale.
Sînt eu, Gertrude,
m-ai strivit întorcîndu-te în somn de pe o parte pe cealaltă,
m-ai sufocat cu plapuma ta ca o apă învolburată.”
A doua zi ai aflat că Gertrude murise
de moarte bună.
Nu tu erai răul,
ea era cea care voise să te mai vadă o dată în patul tău,
să-ţi şoptească:
„Sînt eu, Gertrude. Adio. Am vrut să mor strivită de tine.”
Sînt eu, Svetlana, cea cu nume greu şi uşor totodată.

oasele câinelui scot la
plimbare blana câinelui

ziua era însorită şi veselă şi foarte potrivită. din cer
atârnau doar câteva funii, ca un mănunchi de mâini
veştede.
iar adierea amiezii le legăna uşor prin aerul cristalin.
oasele câinelui plimbă nestingherite blana câinelui.
în urma lor, zidurile blocurilor încep să tremure.
temeliile ies din pământ ca dopul unei şampanii şi scot
la plimbare
casele, blocurile. dar ce zarvă minunată.
rădăcinile dau în clocot, ies ca un lapte fiert din
asfalt, din iarbă, culcă arborii şi îi scot la plimbare.
nimeni nu rămâne deoparte.
până şi oasele morţilor, neavând încotro, scot la plimbare
oscioarele morţilor. nimeni nu rămâne deoparte. chiar şi
ochii
libelulei scot la plimbare capul şi aripile libelulei.
şi oasele oamenilor ies frumos din piele şi scot la plimbare
trupul oamenilor. pe sub arcul de triumf, spre munţii
înzăpeziţi.
numai de sus, tot mai multe funii ca un mănunchi de
mâini
veştede atârnă şi se leagănă.

Teodor Dună
Premiile, de obicei, satisfac vanitatea, orgoliul celui
care a scris, deci nu vanitatea autorului propriu-zis (cel
care se irumpe doar în momentul scrierii), ci a omului
care joacă rolul celui care creat într-o altă parte a timpului. Pentru autorul T. Dună, în măsura în care există
ceva care să poarte acest nume, acest premiu nu a însemnat nimic. Pentru omul T. Dună, acest premiu a marcat
o reformulare, să o numesc astfel, nominală. Am devenit
PNTD (i.e. Poetul Naţional Teodor Dună), alături de alţi
PN-i şi alte PN-iţe, formând astfel un fel de masonerie
poetică elitistă şi exclusivistă. Un lucru este cert: odată
devenit PN, numele tău începe să apară prin reviste, să citeşti cronici ale unor cărţi pe care ţi se pare nu doar că nu
le-ai scris, dar parcă nici nu le-ai citit, să porneşti în lungi
călătorii prin miezul nopţilor, iar la capătul lor dimineţile te aşteaptă, îşi strecoară degetele osoase şi reci printre
haine, să întâlneşti oameni care îţi zâmbesc, care îţi spun
că simt poezia ta, oameni indiferenţi, a căror carapace nu
ai cum şi poate nici nu vrei să o străpungi. Să stai la mese
care se întind pe sute de metri, lângă oameni care cred şi
oameni care nu cred, lângă oameni care te bucură şi oameni pe care nu ai cum să îi vezi. În tot timpul, trebuie să
te comporţi ca un PN: să spui vorbe de spirit, să zici „da,
bineînţeles, cum să nu, evident”. Apoi să simţi că trebuie
să spui ceva, ceva desigur capital, ceva care ar încremeni
noaptea, însă oboseşti, taci, nu spui nimic, pleci, dar nu
oricum, ci pleci aşa, deodată, cum numai un poet naţional poate pleca.

22

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

şi toţi ies la plimbare. doar uneori din cer câte o funie
îl mai înşfacă pe câte unul şi-l face nevăzut.
dar cine, cine să bage de seamă una ca asta într-o aşa minunată zarvă.
şi în faţa tuturor, oasele câinelui plimbând blana câinelui.
şi într-o aşa veselă zi, orice era învelit, orice era ascuns
iese la iveală fără durere, pentru minunata plimbare.
şi în spatele oaselor câinelui oasele oamenilor se
îmbrăţişează
cu oscioarele morţilor, cu temeliile, cu ochii libelulei.
doar de sus, tot mai des, funiile ca un mănunchi de mâini veştede
mai ridică pe câte unul şi-l fac nevăzut. dar cine, cine
să bage de seamă una ca asta într-o aşa minunată zarvă.
dar iată, după un timp, oasele câinelui umblă fără blana
câinelui şi oasele
oamenilor fără trupul oamenilor şi oasele morţilor fără
oscioarele morţilor,
iar ochii libelulei fără trupul libelulei.
nici temeliile nu mai duc nimic în urma lor, nici rădăcinile
nu mai plimbă copacii spre munţii înzăpeziţi. iar de sus
funiile atârnând
sleite, soioase, ca un imens mănunchi de mâini veştede.
dar cine, cine să bage de seamă una ca asta
într-o linişte atât de limpede şi atât de încăpătoare.
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CUM ESTE CU PUTINŢĂ CANONUL?!

Î

• Zece întrebări despre canon •

Într-o epocă „sănătoasă” o astfel de întrebare n-ar fi fost
posibilă. Sau într-o minte „sănătoasă”, căci, la rigoare, am
putea demonstra că devenirea e o iluzie, că nu gîndim altfel decît acum două mii de ani, că, prin urmare, au existat din totdeauna firi dubitative şi firi întemeiate pe convingeri ferme. Fiecare epocă va fi avînd , în grade diferite,
partea ei telurică şi partea ei celestă. În aceste condiţii,
realitatea canonului ca dat subiectiv, rod al interpretării,
şi nu realitate în sine, nu mai este o simplă consecinţă a
postmodernismului, cum s-ar putea crede. Totuşi, întrebarea rămîne: cîtă obiectivitate şi cîtă subiectivitate instituie existenţa canonului? Şi ce înseamnă, în fond, în acest
caz, obiectiv şi subiectiv?
Prin urmare Cum e cu putinţă canonul? e o întrebare
încă vie într-un timp în care nu numai că nu ştim prea
bine cum funcţionează canonul (e şi el un agregat, ar spune-o un prieten de la distanţă, chiar dacă cu identitate
fundamental diacronică), dar nu ştim nici ce este? Să fie
tot o „afacere” academică, de nu cumva una dintre iluziile ei, ori, dimpotrivă, un atac la adresa academismului ale
cărui frîie le-a luat chiar Universitatea în mîini? Sîntem,
de fapt, abia la începutul discuţiilor despre canon, chiar
dacă tema pare cumva epuizată.
1. Credeţi în necesitate canonului? Putem exista, în planul literaturii, fără el?
2. Cum interpretaţi afirmaţia lui Nicolae Manolescu
conform căreia „canonul nu se discută; canonul se
face”. Discuţiile despre canon – în anchete, dezbateri,
mese rotunde etc. – continuă... Ce este, simplu spus,
canonul?
3. Cine mai face azi canonul literar? Sînt şanse reale ca
scriitorii ultimelor generaţii să intre în canon? Credeţi că scriitorul român trăieşte o anxietate nu numai a influenţei, cum spunea Bloom, ci şi a con-sacrării canonice? Luptele dintre generaţii, grupări, direcţii sînt lupte pentru putere în aceeaşi măsură în
care înseamnă instituire a canonului?
4. Consideraţi canonul o realitate opresivă, restrictivă,
anihilantă? Un fel de piatră tombală care trebuie din
cînd în cînd dărîmată? Conceptul de revizuiri poate fi
complementar ideii de canon? Dar cel de est-etică?
5. Credeţi că este firesc să se discute despre canon alternativ, despre canoane care funcţionează în paralel? Să înţelegem prin canonul didactic – sintagma e
întînită – altceva decît canonul propriu-zis? Se poate
merge pînă acolo încît să spunem că fiecare scriitor
instituie propriul canon, creîndu-şi retrospectiv tradiţia, modelele? Ce altceva este Epigonii decît un astfel de canon de uz personal?
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În plus, se vede oare la fel instituţia canonului de la
Bucureşti, din provincie, de la Cluj ori de la Tîrgu Jiu?
Cum gîndeşte canonul un critic tînăr, unul consacrat, un
poet debutant ori un nume peste care pluteşte aura canonului? Mai mult, există oare critică literară care să se
sustragă, deliberat sau nu, bătăliei pentru instituirea unui
canon?
Iată cum, vrînd să creez un cadru teoretic provocator
pentru un dialog pe tema canonului, nu fac decît să formulez alte întrebări pe lîngă cele zece gîndite deja asemenea unui decalog complicat, lipsit de ordine, avid să rătăcească în labirint, cu convingerea că Minotaurul poate fi
pretutindeni., oriunde sau nicăieri.
Cît despre acest cadru teoretic provocator? Prea vag,
dar numai din motivul dorinţei de a-mi oferi mie însumi
libertatea de a răspunde celor zece întrebări, ca şi cum ele
n-ar fi expresia mea, ci o realitate în sine. E o contradicţie
inspirată din aceea pe care o generează chiar creatorii de
canon: propun o listă ca şi cum ea ar transcende subiectul, în vreme ce lista nu-i decît consecinţa unui subiect în
istorie. O listă care exprimă, în cel mai bun caz, „mutaţia
valorilor estetice”.
Așadar:
6. Înţelegeţi prin canon un dat obiectiv, „transcendent”
al literaturii, sau este el o creaţie a conştiinţei ordonatoare a criticilor? Există şi o altă modalitate de
instituire a canonului decît judecata critică? Ce loc
ocupă în acest proces de canonizare piaţa, publicitatea, receptarea?
7. Asociaţi canonul istoriei literaturii, acelei structuri de
adîncime care se fundamentează pe tensiuni, deveniri, metabolisme, influenţe? Credeţi în organicitatea literaturii române? Prin urmare, credeţi că o istorie literară instituie canonul?
8. Cum comentaţi opinia lui Harold Bloom conform căreia autorul este acela care face canonul. În ce sens
canonul ar fi făcut de scriitor?
9. Ce şanse are o carte aparţinînd scriitorilor din exil,
care nu participă vizibil la metabolismul literaturii
române, să intre în canon? Şi dacă, pe termen scurt,
nu participarea la acest metabolism e importantă
(căci e încă nesesizabilă), atunci cum credeţi că este
posibilă recuperarea cărţii şi înscrierea în canon?
10. Dacă pătrunderea în canon are drept fundament valoarea, ce reprezintă pentru dvs. valoarea unei opere? Canonul cuprinde opere sau autori?
Anchetă coordonată de Mircea A. Diaconu
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Cornel Munteanu

„O literatură se poate manifesta
în afara canonului...”

1. Luată în dezbatere, din această perspectivă a canonului, literatura are nevoie de canon doar în măsura în
care simte nevoia de ordonare şi aşezare a producţiilor proprii într-o sinteză, precum ar fi istoria literaturii. Canonul nu-l credem ca absolut necesar, în cazul
procesului de elaborare al operei literare în sine; căci
ficţiunea, ca vector al literaturizării unui text, prin
statutul şi principiile sale, nu urmează în nici un fel
normele canonice impuse din afară. În schimb, atunci
când intrăm în zona metaliteraturii, în speţă a criticii
şi teoriei literare, canonul ataşează literaturii norme şi
principii strict de ordonare şi clasificare, de analiză şi
comentariu. În funcţie de gradul de marcare faţă de
aceste norme şi de nevoia criticului şi teoreticianului
de raţionalizare a discursului său, vorbim de canon
critic, neidentificabil în canonul literar al textului. Or,
acest text, din start necanonizat, urmează un traseu
al canonizării, prin medierea şi suportul criticii şi teoriei literare. O literatură se poate manifesta în afara
canonului, dacă îşi ia această distanţă faţă de potenţialul cititor axiomatic (citeşte criticul!) şi se scrie pentru un cititor necanonizat, căruia i se adresează pe
un anume palier al aşteptărilor sale. Deci, problema
necesităţii ori refuzului canonului în literatură atinge, în cele din urmă, probleme de lectură şi receptare.
Dacă pe traseul autor-cititor-critic, ultimul nu s-ar
interpune cu decelarea unui canon critic, am putea
jubila de o lectură anticanonică, în care autor şi cititor se mişcă dezinvolt, unul împărtăşind celuilalt ceea
ce-i lipseşte. În plus, cum constatăm azi se întâmplă o
mobilitate a formelor literaturii, prin spargerea graniţelor între genurile literare şi o hibridizare a formelor,
care nu mai răspund nici unui canon normativ. Literatura memorialistică, satirică, literatura de idei, literatura de angajament, sporesc câmpul literar şi ies de
sub constrângerile unui canon.
Redusă excesiv la un tip de canon (estetic, ideologic,
structural) literatura, ca şi critica literară, intră ambele într-un cerc vicios al paradoxurilor, în care regula
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impusă are acţiunea bumerangului, şi, ca atare, pierderile sunt de ambele tabere. În alţi termeni, paradoxul canonului în literatură raportat la critica literară
continuă să adâncească opoziţia clasic-modern, restrictiv-permisiv, oficial-alternativ, constrângere-libertate, nonfictiv-fictiv
2. Nu aş prelua cu funcţie de adevăr critic afirmaţia lui
Nicolae Manolescu, tocmai pentru că o literatură a
neconvenţionalului nu produce (face!) canon. De altfel, credem că discuţiile din ultima vreme asupra canonului în literatură nu au ajuns la un punct comun
de definire şi stabilire a criteriilor ordonatoare. De la
definiţia încă alunecoasă şi confuză asupra conceptului de canon literar, la stabilirea principiilor care construiesc un canon, până la demonstraţia evidenţei canonului în literatură, paşii sunt destul de timizi în critica şi teoria literară de azi. Dacă, de pildă, canonul literar se centrează exclusiv pe valoarea literară intrinsecă a operei, până unde putem limita această normă,
atunci când texte literare induc valori de conţinut sau
estetice, într-o valoare ideologică, precum ideea de
progres, problematica fiinţei, dimensiunea cosmicului şi altele? Riscând o definire simplă a canonului,
canonul ni se pare un construct artificial şi convenţional, în care intră atât un grup constituit şi receptat
de autori şi opere (procesul cunoscut la noi sub denumirea de „clasicizare”), dar şi nişte reguli stabilite
tacit de istoria şi critica literară, luate ca repere valide
pentru întreg sistemul literaturii.
3. Canonul funcţionează şi azi în literatură. Cu funcţie
reglatoare şi normativă, împărţind rolurile între autorul de literatură şi cititorul critic al literaturii, canonul ezită tot mai mult să creadă în infailibilitatea
normelor sale. Aceasta fiindcă autorul român este
tot mai sceptic în puterea de reglare a canonului, dar
şi fiindcă îi dă ghes libertatea scrisului, putând să se
desfăşoare în literatură fără comanda canonului. Găsesc că mai degrabă funcţionează factori extraliterari
în circumscrierea operei, decât factori pur literari. Or,
în condiţiile în care literatura devine tot mai mobilă
în formele de reprezentare şi şi-a lărgit mult aria de
manifestare, îmbogăţindu-şi zestrea, impunerea canonului echivalează cu acceptarea unei relativităţi a
valorii. Canonul, surogat al absolutismului în literatură, produce, cum anticipam, o adâncire a opoziţiilor dintre grupări şi generaţii. Aceste lupte surde între
libertatea de a produce texte, multe şi diferite, şi constrângerea venită dinspre un canon, oricare ar fi acesta, fac ca scriitori de azi să nu se mai raporteze la cei
de ieri, încât asistăm chiar la un soi de negare a afinităţilor şi eventual a dependenţei de un model preconceput. Norma canonică de ieri nu devine normă
pentru scriitorii de azi. Starea de anxietate, sugerată
de Bloom, vizează cred tocmai nevoia de ieşire de sub
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tutelă, o independenţă de la înălţimea căreia poate rea lui Blaga şi ascuţimea criticii eseistice a unui Vasievalua şi scriitorul clasic, canonizat. Această ruptură
le Băncilă, ori dintre modelul caragialean al lumii şi
dintre generaţii, văzută ca negare şi radicalizare, îneseul critic al unui Paul Zarifopol. Blaga ori Caragiscrie indiscutabil raportul canon – anticanon într-o
ale, citiţi dinspre criticii lor, cu instrumentele eseului
polemică deschisă. Iar, istoria literaturii de mâine ar
critic, cel mai adecvat tipului de literatură a celor doi,
trebuie să fie această istorie a negărilor perpetue între
rămân scriitorii care au consacrat ( citeşte „au provogeneraţii şi nu o topografiere pe orizontala succesiucat”) o critică eseistică la noi, permiţând cititorului
nilor de generaţii. Pe această logică a ireconciliabiliun acces cu instrumentele literaturii de idei şi, deci, o
tăţii dintre canon şi anticanon, o istorie presupusă a
receptare cât mai aproape de structura şi semnificaţia
literaturii ar fi sinteza anticanonicilor şi nu suma auobiectului lecturii. Acest gen de practică a scrisului
torilor canonici. Gradul de originalitate aparţine cu
este o ilustrare a principiului neconvenţionalităţii în
sporită credibilitate celor dintâi, căci cei din a doua
literatură, atât la nivelul creaţiei în sine, drept cauză,
categorie, datorită canonului, au fost înregimentaţi şi
cât şi la cel al receptării, drept efect, în critică. Norfixaţi rigid în propria canonicitate, echivalentă cu camativul estetic nu mai concordă cu deliberativul liteducitatea şi conformismul.
raturii, atât pentru autorul de literatură, care topeşte
4. O literatură este, prin excelenţă, spaţiul propice de
în propria-i operă stări, experienţe, cunoaşteri muldesfăşurare a libertăţilor scriitorilor şi, deci, al divertiple, aventuri evenimenţiale, limbaje diferite, cât şi
sificărilor formelor de comunicare. Permisivă şi despentru cititorul său presupus, care îşi ia ce-i vine pe
chisă, din perspectiva esteticii formelor literare, litemăsura lui, şi nu ceea ce-i inculcă canonul şi-i impuratura tinde să-şi depăşească toate complexele, atât
ne esteticul.
cele structurale ( conţinut, genuri, stiluri), cât şi cele 5. Dacă acceptăm că în afara canonului estetic funcţiofuncţionale ( rolul şi misiunea scriitorului, vocaţia şi
nează şi alte tipuri, precum canon didactic ori canon
etica lecturii în raport cu cititorul).Opoziţia de care
moral, ni se pare firesc, consecvent ideii de multiplivorbeam mai sus funcţionează şi la nivelul atribucare a lecturilor literaturii, să acceptăm şi o multiplitelor canonului. Ca normă şi constrângere, canonul
care a canonurilor, deci opţiunea pentru canon alteranihilează tocmai lecturile multiple ale unui text de
nativ. Acesta permite ca lectura operei să intre pe diliteratură, reducând interpretarea la una sau alta din
feritele nivele de constituire ale ei, de la nivelul conformulele specifice canonului. În vreme ce canonul
ţinutului, la cel al formei ori limbajului, unde nu mai
relativizează, reducând literatura la reguli şi norme,
funcţionează doar aşa-zisul canon oficial, precum cel
literatura sparge constrângerile anihilante şi urmeaestetic. S-a întâmplat de o bună bucată de vreme că şi
ză logica internă a structurilor sale constitutive. De
canonul didactic a dus la un act de dublă canonicizaaceea, ideea revizuirilor trebuie pusă pe seama rere, preluând canonul estetic impus de critica literară a
lecturilor multiple, contrară ideii de canon, reducţiadăugat canonul didactic, printr-o şi mai accentuată
oniste şi arbitrare. Aşezarea unei literaturi în datele ei
distanţare a textului de dinamica internă a procesufundamentale se poate face prin înaintare în lecturi
lui de constituire a lui. Canonul didactic nu a făcut
noi şi cât mai spectrale, nu prin cantonare în model şi
altceva decât să întărească reduta canonului estetic
schematizare în formulă, aduse de intervenţia canoprintr-o excesivă formalizare a literaturii. În primul
nului. Înclin să cred tot mai mult că principiul esterând, prin actul de selecţie. Ce autor ori ce operă metic nu este exclusiv apanajul canonului care l-a consarită introdusă în literatură din şcoală? Cine operează
crat, şi că literatura nu mai poate fi redusă la această
selecţia acestora şi în baza cărui canon? Or, operând
normă, depăşită şi nefuncţională. Subscriem ideii şi
deja o selecţie se impune o judecată, o normă canoconceptului de literatură ca discurs social, mult mai
nică. Este validă această normă şi judecată pentru a
deschisă cuprinderii vastităţii de forme şi formule liasigura perenitatea unui autor ori a unei opere de la o
terare, cum apare şi la Pierre Bourdieu în definirea
generaţie de cititori la alta? Cazul receptării lui Emiunui nou câmp al literaturii. De altfel, şi direcţia desnescu în şcolile de azi arată că măsura canonului eschisă de New Criticism şi de critica deconstructivistă
tetic din primele decenii de după 1900 nu mai con(Derrida, Lyotard, Foucault), ca şi de propunerea lui
cordă pentru generaţia secolului XXI, încât ar trebui
Barthes de operare cu termenul de scriitură (ecriture)
regândit un canon alternativ,-i-am zice pentru o mai
tind tot mai mult să renunţe la ideea de canon, socobună departajare, anticanon-, pentru a nu-l „pierde”
tit răspunzător pentru rigiditatea şi amorfismul litemâine pe Eminescu. A-l recupera pe poet înseamnă
raturii. Căci iată, pornind de la un exemplu al neconcu a-l reciti anticanonic. Flexibilitatea şi proteicitatea
venţionalităţii canonice, o provocare vine din partextului său,- susţineam ideea cu câtva timp în urmă,
tea literaturii de idei. Eseul a pătruns atât de mult în
într-un volum de „lecturi necovenţionale”,- atrage o
spaţiul literaturii, încât o critică tematică ori genetică,
proteicitate a interpretărilor, neîntabulată canonic,
să zicem, este în neputinţă în a pătrunde în profunnici chiar didactic. Dovada, iată, multiplicitatea inzimea genului, dacă nu anacronică faţă de inovaţiile
terpretărilor din tomurile aproape fără număr ale stuacestei literaturi. Distanţa dintre eseul literar şi critidiilor eminescologice, fiecare din ele inseriabile unui
ca eseistică măsoară distanţa dintre autor- critic- citicanon propriu de validare a lecturii. Şi atunci, nu-l
tor. Suntem departe de întâlnirea dintre, -să luăm iar
facem oare pe Eminescu prea canonic în şcoală, opeun exemplu la îndemână-, filosofia şi creaţia eseistică
rând o reducţie mult prea păguboasă a ceea ce este
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totalul Eminescu? Ioana Em. Petrescu, într-un studiu
critică) cu mai largă deschidere şi libertate, cea dintre
teoretizant despre configuraţia operei, având la bază
convenţional şi neconvenţional . Opera literară, fie
componentele operei, după Oskar Waltzel, raporta
cea de ficţiune, fie cea de eveniment ( memorialistilectura critică la logica interioară a operei şi, subiaca, eseul, jurnalul) apare înseriată convenţional sau
cent, la complementaritatea lecturilor. Această aborprin refuzul unei convenţii, printr-o descriere a unui
dare acoperă nevoia de totalitate, la care tinde orice
aspect ( mod) de reprezentare a lumii operei. Criticritic:” multiplicarea lecturilor (a punctelor de vedeca literară este chemată astfel să desfăşoare o demonre) suplineşte în fond lectura totală” (Configuraţii).
straţie neconvenţională, urmând traseul neuniform
Canonul didactic se impune a urma jocul spectral
al elaborării operei. Din această perspectivă neconal operei şi nu a relua şi întări canonul estetic siluvenţionalul în critică înseamnă nu doar schimbarea
ind până la epuizare şi închidere definitivă a accesuunghiurilor de abordare a textelor ori chiar a obieclui spre opera deschisă. Dacă presupoziţia că fiecare
tului de investigare, cuprinzând o arie vastă de texte (
autor îşi instituie propriul canon, şi deci avem atâtea
ca moduri de scriere literară), ci şi modificarea , prin
formule da canon câţi autori sunt, raportarea la moefracţie, a posibilelor canoane de catalogare a unei
delul canonic nu-şi mai are motivaţia. Căci construopere sau a unui scriitor. Cu atât mai mult o literatuind un nou canon, scriitorul nu-şi asimilează moderă a unui scriitor prolific în genuri şi specii impune
lul clasic canonicizat, cel mult operează o distanţate
de la sine schimbarea perspectivei şi, deci, adoptarea
polemică ori parodică a acestuia. Aş vedea o istorie a
unei lecturi neconvenţionale, cu cât aceasta ar permiliteraturii însumând aceste formule diverse şi multite mobilitatea analizelor şi dezbaterilor de text.
ple de canonuri, în fapt, de anticanonuri. Aşa numite- 7. Istoria literaturii a fost, din păcate, multă vreme doar o
le arte poetice, precum a fost înseriată canonic şi poînregistrare pe orizontala momentelor care i.-au asiezia Epigonii, prea subversiv canonicizată în şcoală,
gurat devenirea. Canonul istoriei literare funcţionează
ne poate spune de mult mai multe atâtea ori altceva
nu atât în straturile de adâncime, din subteranul textedecât un canon personal, o viziune asupra literatulor înseriate, ci la suprafaţa destul de fragilă a manifesrii şi culturii unui timp, o ideologie a timpului, un
tărilor operelor. A inventat atunci canonul, să zicem,
comportament cultural, o critică a non-valorilor, un
al momentelor şi curentelor literare, acoperitor doar
poem de raportare şi situare a scriitorului.
în măsura în care un grup de scriitori răspundea pre6. Canonul în punctul de constituire urmează subsecceptelor canonice ale orientării respective. Afinităţivent operelor literare, însă în punctul de sosire, o dată
le, influenţele, comparativismul, analogiile, tensiunile
cu preluarea şi instituirea lui ca adevăr, transgresează
care au favorizat emergenţa unor structuri noi, lipsesc
literatura şi devine metaliteratură. El îşi arogă drepîn istoriile noastre literare. Să nu mai vorbim despre
tul de ordonare, ierarhizare, sistematizare. Nu poate
eludarea criteriului valoric, care rămâne suspendat pe
fi dat obiectiv, din moment ce receptarea critică l-a
cel cultural. O istorie literară ar trebui să-şi reevalueidentificat şi l-a definit ca atare. Critica literară de
ze canonul şi principiile, şi să devină mai degrabă o
azi traversează ea însăşi o criză de definire şi instruistorie a rupturilor şi antagonismelor între momente,
mentare, încercând să împace ideologicul (în sfera de
generaţii, care fac posibilă înaintarea progresivă a litejudecăţi de valoare literară care induc o ideologie liraturii. Gradul de marcare, prin distanţare faţă de un
terară) cu discursul ( în constituirea “literarului” în
canon prestabilit, şi gradul de inovaţie al unui autor
critică, un stil şi limbaj specifice). Nu cumva, istoria
ori al unui text, prin refuzul convenienţelor canonice,
şi critica literară, de sorginte formalistă, tradiţionaacestea ar trebui să figureze drept principii-canon ale
listă şi conservatoare, mai greu adaptabilă la poetici
unei istorii literare. Ele atrag după sine şi evaluarea
noi, moderne, a ajuns în faza autotelică, căutându-şi
critică, care la rându-i operează selecţia de inventar
obiectul, metode şi principii în propriul câmp de maa textelor de istorie. Căutăm în istoria literaturii,- tot
nifestare, pierzând o vreme contactul cu opera literamai mult suprapusă peste dicţionare de autori ori de
ră a cutărui sau cutărui autor ? Reiau pentru clarificaopere,- miza literară a contribuţiei unui autor sau a
re sugestii avansate adineaori. Câtă vreme literatura
altuia, contextul valorilor ideologice, culturale, esteeste procesuală, într-o dinamică deschisă a înnoiritice, politice, care au însoţit opera în construcţia ei, şi
lor, mult mai rapidă la transformări şi modificări de
mai puţin o biografie de autor înseriată unei biografii
statut, critica literară se vrea prea sistemică şi închisă,
culturale. Această deschidere nu permite fixarea prea
conservatoare în structuri şi schematizări, mult mai
rigidă pe un construct cultural, ci delinează opere şi
înceată în găsirea resurselor de înnoire şi moderniautori pe dinamica procesualităţii operei literare. Cât
zare. Or, criticul literar, oricare ar fi tipul şi metoda
priveşte organicitatea literaturii române, câteva puncpe care le adoptă drept canon de apreciere şi analiză,
te de rezistenţă devin locurile comune ale manifestărieste cel care a canonizat literatura. Alternativa stă în
lor tipurilor de texte. Dacă aplicăm canonul formalist,
refuzul canonului şi acceptarea mai degrabă a unei
vedem literatura română în eterogenitatea formelor
poetici a neconvenţionalului, mult mai aproape de
de scriitură, nu în omogenitatea lor, dacă aplicăm caneconvenţionalitatea literaturii în varietatea modurinonul didactic, interpretăm literatura doar în limitele
lor sale de manifestare. Acestei prea specioase deparcanonului estetic, care a făcut din literatură o formă
tajări, canon-anticanon îi propunem una mult mai
de moştenire culturală, de memorie culturală şi orgalabilă, în acceptarea punctelor de vedere ( de lectură
nicitatea este dată atunci de gradul de continuitate faţă
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de un moment anterior. Credem că o literatură capăliteratura română recuperează literatura din exil se motă organicitate din sinteză, o sinteză a fragmentelor, şi
tivează şi prin şubrezenia canonului tipic românesc, exnu a întregului. Căci sinteza operează cu alte instrucedentar estetic. Cărui canon îi poate răspunde bunămente critice, cu funcţie de selecţie, situare, raportare
oară o literatură memorialistică a stărilor exilatului, a
şi evaluare. Întregul, ca expresie a organicităţii devine
damnărilor şi eşecurilor sale, dacă ne cantonăm exclusinteza globalităţii şi nu a totalităţii. De aceea, istoria
siv şi primejdios în zona pură a esteticului? Primul pas
literară se rezumă doar la canonul tradiţiei, al moştear fi o recuperare a cărţilor şi autorilor, apoi o analiză
nirii şi perpetuării între momente şi generaţii a literacritică de situare şi grupare, urmată de decelarea puncturii. Acoperă deci doar un aspect al canonului, cel al
telor de rezistenţă din opere şi abia, la final, o raportare
inventarului sumativ al operelor pe momente de devela tipul de canon specific fiecărui autor ori unui grup
nire. Ceea ce nu-i deloc suficient pentru credibilitatea
de autori. Coloratura, uneori inedită, pe care o poate
ştiinţei istoriei literaturii. Canonul istoricităţii, valid
strecura literatura din exil, poate îmbogăţi şi modifica
pentru câteva decenii, devine invalid pentru alte gesă zicem canonul naţional în baza căruia funcţionează
neraţii, care-l ignoră în favoarea canonului individual.
antologiile şi istoriile literare, şi, de ce nu, poate dise8. Aminteam mai sus că suntem adeptul anticanonului şi
mina poziţia acestuia, multiplicând tipurile de canon.
al unei poetici a neconvenţionalului, mult mai proteAtitudinea, formaţia, afinităţile ideologice şi culturale,
ice în privirea de ansamblu a manifestărilor multiple
structura şi tipul de ficţiune din operă, lărgeşte mult
ale literaturii. Că un scriitor, după Bloom, face canon,
aria câmpului canonic, dinamitând canonul de bază în
ne îndoim că din acest puseu spectacular scriitorul
chiar paradigmele sale fixe. S-ar putea întrevedea, la carespectiv porneşte la scris cu ideea (canonul) fixă a
pătul acestui proces în plină desfăşurare, ca un scriitor
construi o operă normativă. În multe rânduri, parcurdin exil să aducă un alt canon, ideologic de exemplu,
gând creaţia integrală a unor scriitori de prim rang,
pentru a marca specificul acestui gen de literatură.
precum Mihai Eminescu, Ion Creangă, G.Călinescu 10. Cele spuse până acum mă determină să reconfigurez
sau Lucian Blaga, ne-am izbit de “ violenţa” canonului
conceptul de valoare al operei literare, adăugând vacritic, incapabil să ne mai ofere soluţii de interpretare
lorii estetice intrinseci, un plus de valoare extrinseacolo unde am întâlnit texte anti-canonice, proza mecă. Mă gândesc aici la valori morale, la atitudini anmorialistică, proza jurnalistică, jurnalul şi corespongajante, la spirit combativ, la valori progresiste, la credenţa. Aşa încât a trebuit să recunoaştem mai degrabă
dinţe şi mentalităţi, la o filosofie implicită a textului.
o poetică a neconvenţionalului, capabilă să cuprindă
Toate aceste sugestii înaintează spre ideea că ecuaţia
în spaţiul ei de manifestare şi asemenea produse ale
canon-valoare nu este tutelară, din moment ce valori
scrisului, în unele cazuri cu mai multă greutate vadistincte din câmpul de acţiune al operei nu circumlorică, de ce nu, mai canonică decât textele deja clascriu neapărat canonul. Din topoï care configurează
sicizate. Căci multiplicarea lecturilor, din acest unghi
canonul, opere şi sisteme de reguli şi criterii, cu statut
al neconvenţionalului, aduce cu sine un alt beneficiu:
de model peren al literaturii, valoarea devine incertă
multiplicarea ipostazelor criticii în sine, de la metoşi difuză, cel mult decelată pe un segment din nivede la obiect, de la viziune la stil şi registru. Imaginea
lele constitutive ale operei (conţinut, formă, materiaparent fragmentară a lecturii neconvenţionale ţinteşal, limbaj). Deci, canonul nu ar include exclusiv opere,
te, prin secvenţial, la o imagine globală a scrisului bedupă cum nici autori, ci cred, mai degrabă, segmente
letristic în cazul unui autor sau a altuia. Scriitorul scrie
fragmentare de opere, în funcţie de preferenţialitatea
necantonat în canon, criticul său îl canonicizează, în
cititorului-critic şi de canonul pe care el îl urmăreşte
vreme ce cititorul său îl decanonicizează, situându-se
şi îl stăpâneşte profesionist. Ne-am întreba retoric, ce
pe un palier al aşteptărilor sau pe altul. O idee, o stafacem cu o operă sau un autor care nu răspunde crire, o situaţie, un personaj, un cuvânt de înţelepciune,
teriilor canonice ale noastre, îl excomunicăm? Privilecâte ceva din fiecare secvenţă din textul literar, ajunge,
giul nu este al criticului, ci al acestui autor anticanonic.
prin deconstrucţie la receptor, şi nu prin canon. SituE adevărat că în această permanentă pendulare între
aţia conştient-asumată a impunerii unui canon de căcanon şi anticanon pluteşte riscul relativizării, dar nici
tre un scriitor individual impune din start, prin acest
nu ne dă dreptul arogării riscului absolutizării, mult
contract tacit cu cititorul, prevenirea, prin tot soiul de
mai primejdios pentru criticii canonici. Poate că, în
mesaje avertizatoare. În acest caz, scriitorul creator de
cazul unui scriitor din exil cu o vastă operă, ar trebui
canon îşi asumă riscul atât al pierderii locutorului din
văzut gradul de originalitate după măsura în care, de
propriul text, cât şi al interlocutorului-receptor, căruia
la o operă la alta a lui, autorul respectiv şi-a depăşit
canonul instituit voluntar îi îngrădeşte libertatea intupropriul canon. Aceasta ar duce la reteritorializarea
iţiei şi a spectacolului imaginar.
acţiunii canonului, redesenând configuraţia concep9. Problema recuperărilor scriitorilor din exil rămâne încă
tului de canon ori lărgindu-i mult câmpul de semniun deziderat , multă vreme de acum încolo. În momenficare. Paradoxul literaturii exilului constă în tentativa
tul când un asemenea scriitor este readus acasă se ridide deconstrucţie a canonului naţional, şi cu cât înaincă problema de situare şi raportare. Dacă acolo unde a
tează în această acţiune, desfăşurând valori extrinseci,
creat el a răspuns unui anume canon, reintegrat circunefixate, uneori fanteziste, cu atât pare să depindă mai
itului românesc, s-ar putea să nu mai poată fi operabil
mult de el. O despărţire temporară pentru o revenire
acelaşi canon. Aşa încât reticenţa şi încetineala cu care
la matricea parentală a canonului.
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Bogdan Ghiu

Obsesia canonului este versiunea
pentru globalizare a protocronismului

Canonul e un reziduu, un produs secundar al producţiei literare: o umbră permanentă a literaturii. Literatura
secretă canon. Canonul se depune, se sedimentează, separîndu-se deci inerent, ca de la sine, de literatura curentă, „oarbă”. În felul acesta, el îşi dobîndeşte, aproape
fără să ne dăm seama, o existenţă subterană paralelă cu
a literaturii înseşi. Literatura se disociază ca de la sine de
ea însăşi, generîndu-se atît imanent, ca producţie literară
curentă, avansînd, mimetic-reactiv, din aproape în aproape, dar generîndu-şi şi propria transcendenţă, care este
tocmai canonul. Inversiunea sau subversiunea magică se
produce tocmai aici: din secund, postpus, canonul devine, în diacronie, prim, unic. Există momente, de obicei de
ruptură sau de mutaţie (poate mai exact ar fi să spunem:
de saturaţie, de epuizare) cînd un anumit canon istoric
devine brusc vizibil, deşi îl bănuisem în fundal tot timpul,
se separă de literatura propriu-zisă şi preia puterea asupra ei printr-o adevărată lovitură de stat canonică: devine
dictatorial, promiţînd, prin şantaj, supravieţuirea de ansamblu a literaturii în schimbul renunţării la o parte din
ea. Canonul începe prin a exista în mod clandestin, este o
fantomă diurnă, dar el acţionează deja subversiv, în sînul
omogenităţii agonice civile a literaturii, după care dă lovitura, preia puterea şi dictează literatura: Biroul Politic al
literaturii unei anumite perioade şi al unei întregi literaturi. Canonul este dorinţa de putere din sînul literaturii,
care se întoarce împotriva acesteia, pretinzînd, tot politic,
a o reprezenta, şi sfîrşind prin a o reduce la un banal organism de putere. Canonul survine ca o teroare, impunînd
sacrificiul.

problematic, criticabil, deoarece politic, pur cratic, este
abia momentul de ruptură, segregativ, transcensiv, de ieşire din imanenţă, cînd cineva, de obicei un critic în fruntea unui grupuscul, îşi arogă Impersonalul, subiectivează
Impersonalul: momentul cînd soldatul se face, brusc, mareşal şi chiar împărat (sau Secretar General), canonul ca
operaţiune abuzivă de putere; momentul cînd, din linie
de forţă, canonul este formulat şi impus ca dictat, cînd
devine normă. Momentele esenţiale ale acestui proces ar
fi, prin urmare, un verb (canonizarea continuă) şi reificarea abuziv-normativă a acestui proces într-un rezultat,
îngheţarea lui într-o substanţă (canonul ca normă), vitrificarea literaturii. Tocmai trecerea de la verb la substantiv,
de la procesualitate la normă mi se pare suspectă şi abuzivă, pur perfomativă: „aceasta este literatura (română)”,
„cutare este un geniu”. Trecerea de la verb la substantiv
este întotdeauna o operaţiune politică de forţă, deci o operaţiune abuzivă, de dictat. Să nu mai vorbim, deci, de canon, ci de normă, de normarea şi de „normativizarea” literaturii. De politica literaturii, condamnabilă doar atunci
cînd pretinde a ieşi din literatură, a se separa de a literatură şi a dicta literatura: literatura ca dictat şi ca dicteu
canonic.

În momentul de faţă, asistăm, după opinia mea, la o
luptă de rezistenţă, deci conservatoare, reacţionară, de
ariergardă a dictatorilor de canon care au pierdut, istoric,
bătălia meta-canonică. Ne aflăm în situaţia, să-i spunem
arhi-post-modernă, descrisă de Negri şi Hardt în Empire:
imperiile, deci vechile moduri de transcendenţă ale puterii, nu mai sînt posibile, practicabile. Statele Unite nu sînt
un neo-imperiu, ci doar o pretenţie de imperiu, de a face
imperiu, un anacronism fantasmatic, o voinţă disperată
de a mai impune o situaţie imperială într-o lume definitiv
post-imperială. Clerul literar, canonicii şi canonizanţii literaturii sînt anacronici, dictatele lor, încercările lor de a
mai norma în mod transcendent literatura sînt nişte lupte
subversive de restauraţie. Pe cît de condamnată, de desuetă le e specia, pe atît de faraonice, adevărate morminte
monumentale de sine, le sînt produsele. Canonul redevine o operaţiune imanentă şi pluralizantă, există cuvinte
locale de ordine, dar nu mai poate exista însumare, totalizare, metanaraţiune culturală. Sau doar într-un mod
muzeal. Acest tip de putere a dispărut, este o pură reminiscenţă. Canonul se pluralizează, devine micro-canon,
reintră în imanenţa dinamic-conflictuală a literaturii, 15
minute de glorie sînt mai importante decît o eternitate
fantomală. Mai bine mici, dar vii, decît mari, dar morţi şi
Canonul se face, dar cine îl face pe Se, cine îşi aroîmbălsămaţi. Încercînd să stabilizeze în eternitate gloria
gă dreptul şi rolul Impersonalului, al Obiectivului? Înliteraturii, de pe vremea cînd verbul literar performa natr-o primă fază, adică în micro-continuitatea literatuţiunile, canonizarea totalitară a ucis literatura, interesul
rii, canonizarea este o revoluţie continuă, o rumoare, un
pentru literatură. Oamenii vor să citească acte literare vii,
zvon. Pluralitatea mimetic-agonică a literaturii asigură
operaţiuni în desfăşurare, localizate, nu să venereze idoli
organicitatea obiectiv-impersonală a literaturii. Acesta
din piatră. Pe scurt, operaţiunea canonică se re-reduce,
e un fenomen natural, inerent, automat: firesc. Suspect,
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revine, în momentul de faţă, la momentul ei prim, pur
procesual, secular.

timorate (dacă ratează sesiunea de canonizare în curs!),
să încerce tinerele generaţii de creatori. Prea mult şantaj
cu canonul! Ar trebui să îndrăznim să scoatem canoaCanonul, de fapt, nu mai interesează pe nimeni. Ne ju- nele împotriva Canonului. Cel mai eficient, însă, ar fi să
căm, de fapt, vorbind despre canon. Mult mai interesan- privim canonizările în viaţă drept ceea ce sînt: spectacole
te şi mai opresive, mai reductiv omogenizante, sînt noile populare de circ în care nişte bătrîni (sau îmbătrîniţi de
modalităţi, globale, de normare a literaturii, care nu se mici) scamatori îşi desfăşoară vechile trucuri de putere.
mai reduc la canon. Canonizarea nu reprezintă, la limită,
o operaţiune licită decît postmorten. Este scabros, pură
Bloom se referă aici tocmai la ceea ce, la începutul inoperaţiune extra-literară de putere, de piaţă, să (mai) vrei tervenţiei mele, numeam partea de procesualitate, imasă impui sfinţi în viaţă. Canonizarea nu poate fi decît o nent literară, a operaţiunii canonice, aceea dinainte de fioperaţiune postumă. Pe cînd, deci, o discuţie cu adevărat xările abuziv-normative, reificante, ale canonului. Canode actualitate despre Canon şi Normă, mai exact, despre nul trebuie să rămînă în permanenţă fluid, verb, proces
Noile norme ale literaturii, despre Normarea actuală a ac- imanent producţiei literare, fără nicio pretenţie transcetului literar? Asta er trebui să sesizeze, să inventeze şi să dentă de oprire, de îngheţare a bătăliilor canonice. Bătălipropună criticii: Norma, nu Canonul reprezintă actuali- ile canonice trebuie să redevină (şi chiar redevin de facto)
tatea cîmpului literar global, mondial.
bătălii fără rezultat, fără victorii/înfrîngeri. Este diferenţa
dintre constituant şi constituit. Canonul este „de scriitor”
Pretenţia totalitară de unicitate a canonului trebuie în sens viu, activ, de luptă continuă.
ajutată să se autodistrugă. Adevărată secularizare se va
fi produs abia în momentul cînd religiile laice (culturale,
Fără canon! Nu mai trebuie să ne înscriem în niciun
politice etc.) se vor fi despărţit total de modelul religiilor canon. Criticii trebuie să ajute, să raţionalizeze tactic şi
Cărţii unice. Cultura nu poate fi decît un perpetuu neo- strategic bătăliile pe care le conţin şi le iniţiază cărţile, să
păgînism. Nu mai avem a ne cuceri identitatea naţională. coboare pe teren, nu să stea în cur pe tron şi să tragă sfori
Laic, civil, nu putem fi decît „păgîni”, pluri-micro-teişti. de Curte: tronurile şi Curţile literare au devenit de mucaÎn fiecare pagină se ascunde cîte un zeu, în fiecare pro- va. Rolul criticii este să elaboreze o carte, dacă e valoroapoziţie... Un zeu este fiecare gînd. Personal, noţiunii beli- să, să-i poarte bătăliile. Un adevărat critic literar este un
coase, politice, nespecifice, mortificante de canon îi prefer strateg şi un tactician în cît mai multe războaie, care culnoţiunea de panteon personal, sau, cum ar spune hulitul tural (şi aceasta trebuie să fie cultura criticului) merită să
Alain Badiou, de „mic panteon portabil”. Portabilitatea fie purtate pentru progresul moral al umanităţii, pentru
zeilor devine cu adevărat importantă, uman vorbind: ca- continua hominizare (care este invenţie) şi debestializare
pacitatea de a-ţi purta zeii cu tine, nu de a te mişca prin a omului. Căci doar mijloacele s-au hominizat, s-au decîmpul indivizibil al unor religii unice...
bestializat. „Fondul” umanităţii a rămas la fel de bestial.
Iar cînd nu e bestial, este vegetativ, mort. Încă n-am niCriticii literari trebuie să-şi uite sau să-şi ardă, ca pe merit Omul, ţintă în mişcare.
un ruşinos carnet de partid, bastonul de mareşal obţinut
prin lovituri de forţă pe seama oştirilor combatante, pe
Canonul, după mine, ar trebui să fie lista, inventarul
vremea războaielor naţionale, să renunţe la depăşitele şi transpersonal de bătălii şi de războaie care merită şi trecaraghioasele fumuri dictatoriale de transcendenţă şi de buie să fie purtate pentru ceea ce numeam debestializarea
reprezentativitate (acesta este un model politic desuet, pe omului, pentru a nu ne opri din procesul de a deveni om,
cale de dispariţie) şi să se reimerseze în imanenţa conti- şi, în subsidiar, catalogul combatanţilor şi al invenţiilor
nuu conflictuală a literaturii, ca război civil simbolic, ca lor tehnice pentru purtarea acestor războaie. Atît. Încolo,
invenţie de lumi posibile în lumea reală. Să revină acolo manipulare de piaţă şi aviditate de putere. Adică bestialide unde au plecat, pe cîmpul de luptă, să redevină soldaţi tate drapată şi parfumată.
combatanţi. Dacă nu-şi vor adapta meseria la prezentul
luptelor, ferind-o atît de ameninţările dinspre trecut, cît
Post-scriptum 1. Criticii ar trebui să continue şi să
şi de cele dinspre prezent (înlocuirea lor cu manipulările ducă în absolut tensiunile ficţionale ale literaturii, inventde marketing), această meserie va dispărea, ceea ce se înt- înd lumi posibile ale lumii reale, cu lumea reală, în lumea
împlă deja. Şi atunci, literatura însăşi va pierde din putere. reală, combătînd permanent reductiva, anihilanta, sărăDar criticii şi-au vîndut deja arta războiului pe marmu- citoarea lume „reală”. Există un nou tip de exegeză care
ra sanctuarelor şi a palatelor. Literatura pierde din forţă presupune cultură extra-literară şi care operează contexşi de pe urma acestei beţii de putere, a acestei demisii, a tualizări inevidente, de fundal sau punctate, un nou comacestei sinucideri aurite.
parativism trans-literar. Preocuparea canonică este depăşită, o pură relicvă fantasmatică, o traducere acceptabilă
Asocierea istorie a literaturii-canon este firească, dar, globalizat academic a aceloraşi răni narcisice constitutive
aşa cum spuneam, doar atunci cînd se exercită postum. din care, sub comunism, s-a născut protocronismul. Clar
„Postumizarea” vieţii prin canonizarea unor sfinţi în viaţă şi răspicat: „canonismul” este versiunea postcomunistă a
ucide însă însăşi viaţa literaturii. În viaţa culturală româ- protocronismului. O canonire a literaturii. O problemanească miroase prea puternic a formaldehidă acoperită cu tică inutilă, pur academică, pe care trebuie s-o uităm şi
parfum. Aproape că uneori ai prefera să miroasă a vomă care, în simplitatea ei truistică, nu interesează pe nimeni.
şi a excremente, şi tocmai asta ar dori, dar sînt mult prea Pe care, în zbaterile lor de a-şi recuceri puterea pierdută
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şi, azi, devenită, tipologic, impracticabilă, criticii încearcă
s-o impună cu de-a sila literaturii.
Post-scriptum 2. Discuţiile despre canon, supratema
canonului este o tematică postcolonială, un instrument, o
strategie de integrare în globalitate, un război de afirmare
şi de acreditare identitară. Astfel privit, ca armă tactică,
tema canonului poate deveni preţioasă, utilă, simpatică.
Ratăm, însă, desfigurăm potenţialul tactic al tematicii canonului atunci cînd o discutăm doar în cîmpul literaturii
naţionale. Canonul este o armă de integrare în globalizare, de ieşire şi de afirmare în afară: o strategie de universalizare şi de contra-universalizare. Contravenim gramaticii
temei canonului atunci cînd o utilizăm, tribal, nombrilist,
doar pentru luptele de putere din sînul literaturii naţionale. Dar asta se datorează poate, banal, doar lipsei de cultură şi de anvergură a criticilor, pe care nu-i interesează

decît puterea feudală din propriul fief: să poată în continuare dicta, face jocurile. Parcă am fi la fotbal, nu în literatură: mîndri nevoie mare acasă, pe prispă, total impotenţi în afară, pe singurele terenuri care contează. Canonul e altceva decît am ajuns noi să facem din el. Oricum
devenise o pură ideologie.
Nu organicitatea, ci consistenţa şi permanenta ei consolidare critică ar trebui să ne intereseze. Mai mult ca oricînd, criticul, dacă vrea să rămînă o instanţă utilă, dacă
nu vrea să se dizolve în altceva (în cel mai bun caz întrun ornament, în cel mai rău, în agentul sub acoperire al
unor forţe străine literaturii), trebuie să fie un Odiseu care
îşi regăseşte zilnic literatura care se urzeşte acasă după ce
ocoleşte Pămîntul, înfruntînd toate aventurile actualităţii.
Nu mai are nimeni nevoie de critici-paznici de cuib, gardieni ai Normelor şi oficianţi ai unui Canon strict local.

Scriitorul - destin şi opţiune
1. Pentru un scriitor, destinul şi opţiunea sunt dimensiuni existenţiale exemplare. Ce rol au jucat (joacă)
acestea în viaţa dumneavoastră?
2. Istoria literaturii consemnează uneori arbitrar momentul debutului unui scriitor. Pentru dvs. cînd credeţi
că s-a produs (cu adevărat) acest eveniment? Vorbiţi-ne cîte ceva despre primele dvs. încercări literare.
3. Care a fost drumul pînă la prima carte?
4. Ce personalitate (personalităţi), grupare literară, prieteni, eveniment biografic etc., v-au influenţat viaţa
ca om şi scriitor?
5. Raportul dintre conştiinţă, politică şi gîndirea liberă constituie o mare problemă a lumii contemporane.
În aceste condiţii, care este, după dvs., raporul dintre cetăţean şi scriitor, dintre scriitor şi putere?
6. Literatura – la frontiera mileniului III. Din această perspectivă cum apare pentru dvs. literatura română
contemporană?
7. Credeţi că există un timp anume pentru creaţie, sau este vorba despre un anumit „program” al scriitorului? La ce lucraţi în prezent?...Pe cînd o nouă carte?...
Anchetă realizată de Petruţ PÂRVESCU
asiduu, nu aş fi venit pe lume. (Mie îmi place să cred că şi
astăzi poezia mai are putere de seducţie). De la 5 ani, când
ne-am mutat din Drincea în Turnu Severin, într-o garsioneră de la etajul 8 al unui bloc, am văzut în jurul meu cărţi.
Numărul lor a crescut continuu, astfel că pe la 11 ani, când
ne-am mutat într-un apartament cu patru camere, una
dintre ele era bibliotecă. Tatăl meu, Ion Şerban Drincea,
avea preocupările pe care le are orice om care scrie: cumpăra şi citea cărţi şi reviste literare, mergea la cenacluri, se
întâlnea cu alţi scriitori, publica prin reviste, bătea la poarta editurilor cu manuscrisele sale, câteodată cu succes, îşi
lansa cărţile apărute, vorbea despre literatură, visa, scria.
Aşa că la „secvenţa” cu cititul şi scrisul am început să-l imit.
Îmi amintesc că nu eram la şcoală când i-am dictat (nu
ştiam să scriu) o „poezie”, din care mai reţin ultimile două
versuri: „Şi au dat cu bomba tare/ De-au sărit cu toţii-n
mare”. După ce am fost alfabetizat, devoram cărţi, citeam
Robert ŞERBAN
în neştire şi amestecat. Apoi, am început să scriu şi să am
„Mie îmi place să cred că şi astăzi
succes cu compunerile pe care, din clasa a V-a, profesoara de română ne punea să le facem. Una dintre ele – ceva
poezia mai are putere de seducţie”
1-2-3: Dacă viitoarei mele mame – tânără, în 1969, pro- despre un grup de soldaţi români, care s-a luptat cu un
fesoară de biologie, într-un sat, Drincea, din Mehedinţi – tanc german până l-a „răpus” – a plăcut atât de mult colenu i-ar fi plăcut poeziile de dragoste scrise şi recitate de vi- gilor, încât m-au rugat să o citesc şi la ora de matematică,
itorul meu tată (fiul al satului respectiv), care-i făcea curte cu acceptul profului, bineînţeles. Mai ţin minte că în clasă
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cu mine mai era o fată talentată, Popescu o chema (numele mic nu i-l mai reţin, dar ştiu că taică-său era prof de
română), cu care, cumva, concuram. La un moment dat,
profesoara de română a spus că dacă cineva din clasa aia
va deveni scriitor, ea va fi. M-a rănit foarte tare bătrâna
profesoară Ţucă. Noroc că în ultimii doi ani de gimnaziu
l-am avut dascăl la română pe Dumitru Arvat, al cărui har
pedagogic şi literar a fost ca un vânt bun pentru pânzele
mele subţiri. Printr-a şaptea scriam poezii întunecate rău,
morbide, apocaliptice, însă, cred, interesante. Cam toată
lumea avea impresia ca mi le scria taică-meu, o altă chestie
care mă făcea să sufăr. Chiar şi domnul Arvat a „cochetat”
cu ideea asta, până şi-a dat seama că, totuşi, eu sunt autorul. În clasa a VII-a eram şeful cenaclului „Mlădiţe”, al Şcolii nr. 2, deşi erau alţi elevi mai buni decât mine, mai... maturi. Tot atunci, în 1983, s-a produs şi debutul. Se apropia
8 martie, iar tata mi-a spus că ar fi frumos dacă i-aş scrie
mamei o poezie. Am muncit vreo trei seri pe trei strofe, pe
care le-am transcris pe o felicitare. După ce a citit, mama
s-a emoţionat şi a-nceput să plângă. Era frumoasă poezia, începea cu „De mic copil tu m-ai crescut cu drag...”.
Taică-meu a fost atât de surprins de cele 12 versuri, încât
n-a prea crezut că-mi aparţin. După ce i-am arătat probele (ciornele), mi-a propus să o publice în suplimentul
dedicat Zilei Femeii, pe care ziarul „Viitorul”, la care lucra,
tocmai îl pregătea. Aşa că am debutat cu poezia intitulată
„Mama”. A fost o zi glorioasă pentru mine! La liceu aveam
un ritm susţinut de scris, care coincidea cu îndrăgostelile.
Cum mă prindea „flama”, cum aşterneam versuri pentru
fata respectivă. Iar ele, fetele, se succedeau cu o cadenţă
serioasă. În 1987, am publicat o poezie, „Ţăranii”, într-un
supliment al revistei „Orizont”, editat cu ocazia desfăşurării unei tabere naţionale de literatură, „Excelsior”, la Timişoara. Era o tabără pentru „tinerele condeie”. Câştigasem
deja vreo două concursuri literare, eram lăudat pe la poştele redacţiilor, aveam pe mână gazeta de perete a liceului
(unde îmi afişam creaţiile). Trăiam în sosul literaturii şi mi
se părea foarte gustos. Când am terminat liceul mă bătea
gândul să public o carte la „Litera”. Îl cunoscusem într-una
din tabere pe Sorin Gârjan, care, la 18 ani, avea deja un
volum (mi se pare că n-a mai publicat o altă carte). Adevărat, îi dăduse bunică-sa bani ca să-şi editeze cartea, dar
era vedetă! Cum ai mei nu aveau fonduri să „investească”
într-o plachetă, şi cum taică-meu m-a convins ca debutul
în volum trebuie să fie un... bum, mi-am scos gândul din
cap. Mi-a revenit în 23 decembrie 1989, când, soldat fiind,
am fost convins că o să mor. Era Revoluţie, apăram Banca
Naţională şi Muzeul de Artă din Craiova, se trăgea pe rupte la câteva zeci de metri de locul unde stăteam, aşteptam
să dea buzna peste noi securiştii, teroriştii, arabii şi alte naţionalităţi. Am scris atunci, pe o bucată de hârtie, un mic
testament – dacă mor, să mi se publice un volum de poezie – pe care l-am pus în buzunarul din dreapta vestonului
(poate că l-aş fi pus în dreptul... inimii, dar buzunarul acela era plin cu monede de 1 leu şi 3 lei, care ar fi trebuit să
„reţină” un eventual glonţ). N-am murit, dar am uitat de...
testament. L-a găsit mama prin februarie, când, mergând
acasă în concediu, mi-a spălat uniforma. După ce m-am
eliberat, m-a străbătut iar dorinţa editării unui volum – se
putea mult mai uşor şi mai ieftin, cărţile apăreau pe bandă
rulantă, la fel de fel de edituri de buzunar (nu, nu cel de
la veston...). Dar mi-am dat seama că începusem să scriu
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altceva, altcumva, diferit de poemele din adolescenţă, de
a căror valoare mă cam îndoiam. Cum ştiam că debutul e
important, nu am forţat. La sfârşitul lui 1993, la Timişoara
a avut loc prima (şi ultima) ediţie a Festivalului internaţional de poezie „Nichita Stănescu”. Una dintre „secvenţele” festivalului era un concurs de manuscrise de poezie, al
cărui mare premiu consta în editarea manuscrisului câştigător. Sorţii au fost de partea mea, iar în 1994 publicam,
la editura „Excelsior”, prima carte: „Fireşte că exagerez”.
Eram student în anul IV la Politehnică. Un an mai târziu,
volumul obţinea Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor
din România. Cam asta cu debutul...
4. N-am avut un maestru, în sensul clasic al cuvântului.
N-am stat în preajmă nici unui... învăţător, de pe buzele
căruia să sorb cuvintele, din cărţile căruia să aflu adevărurile, din mâinile căruia să ies modelat. Importanţi în ecuaţia formării mele au fost părinţii. Severi şi iubitori, în acelaşi timp, m-au ţinut „din scurt” şi departe de anturajele
păguboase. De la tatăl meu am aflat multe „secrete” literare, el fiind cel care mi-a deschis uşa spre literatură. Căci ce
altceva poate să facă un copil care-şi vede părintele că citeşte şi scrie toată ziua (mai ales toată... noaptea)? Privind
retrospectiv, cred că se cuvine să amintesc câteva nume –
uitând, sigur, altele, care au contat în formarea mea ca om
care scrie. Dumitru Arvat, profesorul meu de limba română din clasele VII-VIII, el însuşi poet, un pedagog extraordinar, un „personaj” nemaipomenit. Apoi, o serie de scriitori din oraşul natal, Turnu Severin, a căror tangenţă – fie
la cenacluri, fie în plimbările cu taică-meu pe corso, fie în
întâlniri... aiurea – cu adolescenţa mea a lăsat, cred, urme:
Valeriu Armeanu, Nicolae Calomfirescu, Ionel Viorel, Ileana Roman. Importantă a fost participarea, în 1987 şi în
1988, la tabăra „Excelsior”, când, la 16-17 ani, i-am cunoscut pe Mircea Nedelciu, Florin Iaru, Şerban Foarţă, Mircea
Cărtărescu, dar şi pe câţiva dintre colegii mei de generaţie:
Dan Lungu, Ioan Buteanu, Fevronia Novac, Costel Stancu, Alexander Baumgarten, Dan Mircea Cipariu, Bogdan
O. Popescu, Svetlana Cârstean ş.a. Acele tabere m-au făcut,
cred, să văd literatura nu doar ca pe un hobby, ci ca pe o
posibilă meserie, ca pe un mod de a trăi. Am început să citesc cu aviditate revistele literare pe care tata le aducea cu
braţul în fiecare săptămână (nu cred ca lipsea vreuna, de la
„România literară”, la „Albina”, de la „Convorbiri literare”,
până la „Tribuna”), am început să fiu atent la ce e nou în literatură, inclusiv la „poşta redacţiei”. Interesul meu pentru
cărţile de poezie a crescut brusc, citind cam tot ce aveam
în bibliotecă, de la clasici, la postmoderni, de la celebri, la
necunoscuţi. Părinţii mei s-au speriat că aş putea deveni
filolog, cu şanse mari şi triste de a ajunge profesor printrun sat de la mama naibii, şi au început să-mi restricţioneze accesul la bibliotecă, la cenacluri, la întâlniri literare. Ei
îmi vroiau binele, adică mă vroiau inginer care „să prindă” un oraş – de nu chiar Severinul – şi să fie remunerat
cumsecade. În plus, îmi spunea taică-meu, ingineria nu
mă va încurca la scris, ba dimpotrivă, urma să-mi conserve... prospeţimea. Poate că dacă aş fi ştiut foarte bine engleza, nu i-aş fi ascultat, aş fi dat la Filo. Însă eram departe
de a lua notă bună la limba lui Byron, aşa că am mers la
Politehnică. Am ales-o pe cea din Timişoara, şi bine am făcut. În oraşul de pe malurile Begăi, student fiind, destinul
mi s-a intersectat la modul fast cu câţiva scriitori: Marcel
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Tolcea, Anghel Dumbrăveanu, Cornel Ungureanu, Adrian Dinu Rachieru, Eugen Bunaru, Nicolae Popa, Mircea
Mihăieş, Vasile Popovici. Am încercat să mă ţin departe
de fricţiunile dintre diferitele grupări literare. Veneam din
afară, nu ştiam care cu cine şi de ce, eram tânăr şi nu mă
pasionau jocurile de culise sau războaiele reci dintre literaţii bănăţeni. Mă interesau şi mă interesează cărţile, literatura. Am şansa ca soţia mea, Diana, scrie şi traduce (din
şi în engleză şi germană). Şi o face foarte bine. Am avut
deja câteva proiecte comune, dar ştiu sigur că ele vor fi numeroase. Diana este o întâlnire importantă pentru omul şi
scriitorul care sunt.

dacă ar fi să judec comparativ cu ceea ce am citit sau ascultat în/ din alte limbi. Din nefericire, cu poezia nu poţi
atrage foarte tare atenţia asupra unei literaturi, pentru că
publicul „Cenuşeresei” e foarte restrâns peste tot în lume.
Dar va fi bine cu şi în literatura română. O spun datele, statisticile, piaţa, o cred şi eu.
7. Sunt un scriitor leneş. Scriu în salturi mari, poate
cam mari... Tocmai de asta nu am un program de lucru.
Mă aşez în faţa colii de hârtie atunci când am chef de scris,
de visat, de povestit. Dar pot scrie poezie oricând, indiferent de oră. Asta şi pentru că poezia se „ţese” mai uşor de
cât proza. Ea cere o intensitate a scrisului, un fel de pierdere a cunoştinţei într-o luciditate perfectă, să zic aşa. E
ca un sprint de o sută de metri. Proza implică un alt fel de
alergare, un alt ritm, o altă respiraţie, chiar şi o altă... musculatură. Până acum am scris câteva proze scurte, de douătrei pagini fiecare, dar mă bate gândul unui roman. Al unei
alte cărţi de poezie. Al unui volum de interviuri. Al unui
jurnal de călătorie. Nu ştiu ce voi scrie. Deocamată sunt
preocupat de naşterea primului meu copil, Crina. Cred că
ea va fi principalul adresant a ceea ce urmează să scriu. Şi
cum un copil e plin de surprize, nu ştiu exact ce va dori să
audă de la mine.

5. Nu cred că scriitorul poate să fie... autist, adică, decuplat de ceea ce se întâmplă în jurul lui. Nici măcar într-o
societate consolidată democratic, nu e firesc ca intelectualii să stea cu spatele la realitate şi să ignore politicul, socialul, economicul. Cu atât mai puţin într-o ţară care iese
dintr-o dictatură ce a interzis dreptul la opinie aproape 50
de ani. Era nefiresc ca tocmai cei care ştiu cel mai bine să
scrie şi să vorbească să nu facă un pas în faţă, chiar dacă
s-a dovedit, până la urmă, ca alţii le-au luat faţa. România
a avut parte, din 1990 încoace, de vocea şi condeiul scriitorilor. Ei au făcut ziare, au scris articole, anchete, reportaje, au candidat pentru funcţii politice şi administrative, au
fost parlamentari, consilieri locali sau judeţeni, ori consilieri de taină, membri de partid. Mulţi dintre scriitori au
renunţat la literatură, pentru a sprijini democraţia din România. Unii au făcut-o cu brio, alţii s-au compromis.
Dincolo de simpatii şi antipatii politice, cred că scriitorul ar trebui să fie într-un antagonism permanent cu puterea, atâta timp cât nu este implicat în viaţa politică, cât
nu face parte dintr-un partid. Fiindcă atunci mi se pare
normal să-şi dorească să obţină această putere. La 23 de
ani eram în rândurile Partidului Alianţei Civice şi, la un
moment dat, am fost ales chiar vicepreşedinte supleant pe
Timiş. Simţeam că în PAC mi-e locul, alături de Daniel
Vighi, Viorel Marineasa, Vasile Popovici, Liviu Antonesei,
Emil Brumaru, Traian Ştef, Nicolae Manolescu şi mulţi alţii. Eram activ, implicat, dedicat, euforic. Am fost atât de
dezamăgit de faptul că, în 1996, PAC-ul nu a primit voturi
suficiente ca să intre în parlament, încât mi-am promis că
nu voi mai face parte din nici un partid. Până acum miam ţinut promisiunea. Dar tot de atunci am lucrat în presă, Dumitru Necşanu
atent la ce, cine şi cum mişcă pe eşicherul politic. De fiecare dată când mi s-a părut că „unduirile” sunt periculoase, „Literatura, arta în general, va
şerpeşti, am scris cât am putut de dur, încercând să atrag
deveni problema intimă a elitelor...”
atenţia asupra lor. Fac asta şi acum.
6. Dacă ar fi să ne uităm la numărul autorilor români
care sunt traduşi în limbile importante, ar cam trebui să
ne ia cu spaime. Stăm rău de tot, literatura noastră pare că
nu-i interesează pe nemţi, englezi, italieni, spanioli, francezi etc. Adevărul e că nici un scriitor român n-a rupt gura
târgurilor de carte din străinătate. Până acum. Dar eu sunt
convins că, în doi-trei-şase ani, numele autorilor români
contemporani vor sta alături, pe rafturile librăriilor occidentale, de cele ale scriitorilor nemţi, englezi, polonezi,
unguri, cehi, ruşi, sârbi, japonezi, bulgari, turci, spanioli,
americani. Prozatorii tineri de la noi ştiu să povestească,
ştiu să impregneze literaturii lor un parfum aparte, exotic. Poezia românească mi se pare de o foarte bună calitate,
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1. Optiunea fiind atribut personal, cade destinului realizarea acesteia. Dar, apodictic, numai munca dispune .
Părtaş al acestei opţiuni astept încă această ispită (a muncii zic ) să-mi înnobileze traiul scriitoricesc.
2. Arbitrar, am debutat cu o poezie “de dragoste” in
ziarul “Clopotul” considerând (atunci) pagina tipărită un
mal al Edenului. Eram de douăzeci de ani şi nici pe departe copt. În 1970 veleitarul din mine considera că l-a
prins pe Dumnezeu de picioare. Abia apoi, alergând după
o libertate aparentă, umblând haihui prin Botoşanii dragi,
prin minele de uraniu de la Oraviţa sau visând în căminul de nefamilişti ai Uzinei de cinescoape de la Bucuresti
, carând cu mine o bruma de “biblibiotecă” şi (vezi bine )
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cumpărând România literară de la primul număr am ajuns
să-mi înţeleg vocaţia şi deseori să o reneg. Esenţială a fost
, însă, întâlnirea cu un om pe atunci deosebit în “provinciala urbe”, Lucian Valea. Oricum, debutul “literar”, pentru
mine “ocult” a fost publicarea la (evident) poşta redactiei
semnată de regretatul Geo Dumitrescu în Romania literară (prin 1971) . Ei, şi de aici mi-am luat lumea în cap , am
publicat în Familia (posta redactiei) intrând în atenţia regretatului Stefan Augustin Doinaş, lăudat în Contemporanul de către Ana Blandiana …
Dar de aici şi până la “istoria literaturii” distanţa e cam
mare!
3. Orice june cu «predilecţie » visează ab initio glorie
literara, lauri multipli şi loc la masa nemuritorilor. Nu neg
că am muncit la manuscris, că am iniţiat cu Gellu Dorian şi alţii chiar o revistă, mai mult s-au mai putin subversivă, că aveam un loc în gloria locală, dar relaţiile mele cu
puterea (a se citi securitatea) n-au fost amiabile deloc.
Cartea n-vea cum să vină şi însumi port o mare vină .
Hăt, târziu cartea mea Omphalos o fi găsit o firidă neocupată. Mă minun şi acum ce deştept eram « odată ».

începe de la conştiinţă, gândirea nu poate fi decât liberă.
Raportul nu poate fi cuantificat decât din acest punct de
vedere, iar cetăţeanul, la urma urmei, e un biet plătitor de
impozite şi taxe mai mult sau mai puţin locale.
Corolar, poate de dincolo de Stix magistrul Mihai Ursachi recunoaşte ca este un exemplu perfect al simbiozei
conştiinţă şi gândire liberă.(Şi măcar o perioadă nu a plătit impozite tâlharilor…)
6. Literatura, arta în general , va deveni problema intimă a elitelor. Cu atât mai mult cea indigenă. Numărul de
cititori scade în detrimentul creşterii numarului de “puitori de mine”, a autorilor, adică. Ei, să n-o luăm în tragic ,
generaţiile au un sistem propriu de apărare , şi, după limpezirea de rigoare, vor apare (cititorii adică).
Depinde şi ce propui…

7. Dacă pentru proză lipsa unui program este finalmente fatală , în poezie ai lejeritatea programului şi ritmului
propriu, de altfel, la fel de fatal.
Apriţia cvasitardivă a volumului Omphalos nu denotă o
rupere totală faţa de masa de scris. Dimpotrivă. Muncesc
4. Indiscutabil, volumul NEMOARTE a marelui poet , aşa cum pot, la un nou volum de versuri care pare-se va
Dimitrie Stelaru.
vedea teascul în acest an. Dar nu de teasc mă tem.

5. Ei, asta da întrebare!
7 + UNU. În contextul celor afirmate, pentru a avea un
Dar şi conştiinţa e de multe feluri. Bunăoară cea religi- dialog mai direct cu cititorii noştri, selectaţi din opera dvs.
oasă. Deci a unui grup care împărtăşeşte un anume canon un text care, în linii mari, generale, să vă reprezinte. Vă
(să zicem). Stăm şi privim cum prin faţa bisericii adastă câţi- mulţumesc pentru înţelegere.
va cioroi spilcuiţi şi privesc cu atenţie un beţiv ce şi-a adus
aminte de Dumnezeu, cu o mână îşi face cruce şi cu ceaDe exemplu, acesta:
laltă îşi pipăie bruma de bani din buzunarul de la piept. Sau
în coteţul ei de oase inima
două precupeţe închinându-se fugar că au vândut iute lappalpită eu birjar caleştii trupului pe care
tele îndoit cu apă. Sau bătrânelul pişicher care ridica pălăria
îl locuiesc vremelnic
ponosită, îşi face cruce , dar ochii tiva la pulpiţele dolofane
mân spre soartă
ale unor liceene ce la rândul lor fac cruciţe iuţi cu gândul la
teza de la română îngânând “dă-mi doamne Eminescu, dăaş provoca ceaţa la duel dar nu răspunde aş
mi doamne Eminescu”. Conştiinţă şi gândire liberă, deci…
birui poate sau m-aş mântui
Iar despre conştiinţa politică e atunci când nu e!
aş provoca iubirea la moarte sau
Lasând gluma la o parte şi fără să ne ascundem după
m-aş nărui
deget, necesitatea de a comunica în tâlhăria comunistă sodar
licita disimularea în tropi din ce în ce mai elaboraţi, ceea
ce cavaler al coteţului poate fi un birjar
ce era la urma urmei o “şcoală”. Din alt unghi, deunăzi am
şi al zăpezii
avut neplăcerea să asist pe sticla locală neelaborată la încercarea unui “ilustru” demolator de vise , doctor în istonăvalnice anotimpurile trec o secundă
ria partidului unic şi hăcuitor lacom de texte poetice cum
inundă şi imunda caleaşcă se-nfundă
încerca să-şi adjudece virtuţi culturale inexistente. Schiza
cu roţile în neant

Cum vi se pare că promovează ICR-ul,
în străinătate, literatura tânără?

Despre programele pe care le iniţiază ICR-ul atât în ţară cât = “Nu e rău, dar se poate mai mult. Mai multă deschideşi în străinătate, se vorbeşte mult, uneori în cunoştinţă de
re. Nu sunt împotriva unor manifestări ca acelea arcauză, alteori fără o documentaţie care să suţină atacurile
hicomentate de la New York, dar cred că ar trebui să
verbale sau scrise. Am încercat în această anchetă să aflu
facem diferenţa dintre ce se poartă ca modă, şi ceea ce
părerea unor scriitori din generaţii diferite despre cum
va rămâne ca valoare în literatura română.” (Mihail
percep munca pe care o depune ICR-ul pentru promovarea
Gălăţanu)
literaturii tinere, în afară. Uneori, răspunsurile au fost neoficiale, alteori, din lipsă de interes sau informare, s-a optat = “Mi se pare că nu este promovată deloc.” (Ofelia
Prodan)
pentru varianta “nu pot să răspund”. Oricare ar fi realitatea,
=
“Cred
că ICR este printre primele instituţii din Româexistă aspecte pro şi contra, care fac din ICR o ţintă “darts”,
unde unii nimeresc, alţii mai puţin, dar mai încearcă.
nia care creează o vizibilitate autentică a fenomenului
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cultural actual viu din România, şi, mai repet - viu, cu
din Basarabia, unde publică tineri talentaţi. Mai multe
toate consecinţele ce survin de aici. În ultimii doi- trei
nu ştiu.” (Horia Gârbea)
ani au devenit foarte vizibili ca instituţie, şi în afară, = „Nu există niciun dubiu că Institutul Cultural Român
dar şi în ţară - lucru deloc facil (şi o spun acum ca şi
se implică în promovarea unor tineri scriitori. Se ştie
consumator de cultură, primesc câte 3-4 mailuri pe
despre lecturile publice organizate la New York, la
săptămână cu invitaţtii la evenimente, deci nu are nici
Praga, în Suedia etc. Sau despre implicarea în orgao legătura cu activitatea mea literarăa) şi au atras foarnizarea unor târguri de carte. Ca de fiecare dată când
te mult publicul tânăr. Cred că cea mai bună demonvine vorba despre criteriile judecăţii estetice, păşim în
straţie a felului în care au investit în literatura contemregatul subiectivităţii şi al aproximaţiei. Sunt scriitoporană sunt scandalurile iscate în ultimii ani, ce apar
rii promovaţi reprezentativi pentru literatura română?
în spaţiul public românesc mereu, atunci când o instiSau doar pentru lumea literaţilor, cu toate şicanele şi
tuţie o rupe cu tradiţia. Iar eu ca poetă nu pot spune
bisericuţele ei? Nu ştiu. Sunt acei scriitori cei care au
decât că m-am trezit dintr-o dată tradusă în poloneză
adus realmente ceva nou ori au zdruncinat artrita inde un program al ICR Varşovia, ceva ce nu aş fi sperat
stituţională? Iarăşi nu ştiu. Captivează ei cu adevărat
niciodată. Deşi normalitatea pentru exportul de litepublicul românesc care, în consecinţă, citeşte din ce în
ratură ar trebuie să fie tocmai aceasta - faptul de a nu
ce mai mult? Cine ştie...Oricum, mi se pare că un scrimai fi surprinşi de o promovare intensă, pe canale de
itor se cuvine să fie promovat mai cu seamă de editura
comunicare cât mai diverse şi cât mai adaptate celorcare-l publică. Institutul Cultural Român este o instilalte culturi. Şi de fapt acesta cred că este meritul echituţie de stat, deci controlată politic într-o măsură mai
pei tinere de organizare a ICR - nu promovează litemare sau mai mică. Or, eu nu-i văd pe Michel Houelratura în stil românesc, ci adaptează mesajul şi stilul,
lebecq ori pe Chuck Palahniuck promovaţi de vreun
contextului cultural al fiecarei ţări, spre o mai bună
institut. Din contră, ei sunt un spin în coasta sistemureceptare. Am simţit această practică cel mai mult la
lui. Poate un scriitor să-şi mai exercite funcţia critică
ICR New York, filiala poate cea mai activă din ultimii
atunci când are în spatele lui un mecanism ideologic?
ani, având în vedere ca e şi în afara Europei-mamă.”
Eu ştiu? Oricum, sunt cel puţin amuzante sunetele de
(Miruna Vlada)
trâmbiţă cu care se anunţă marile succese obţinute de
= “Cred că face destul de mult pentru promovarea litemanifestările Institutului Cultural Român în străinăraturii tinerilor, dacă ne uitam la ce bugete au pentate. Cu toată susţinerea instituţională, niciun scriitor
tru asta. Uneori lipseşte foarte puţin ca să coordoneze
român n-o să vândă nici pe un sfert din tirajele celor
evenimentele cu publicaţii semnificative. Exceptând
doi scriitori mai sus pomeniţi. Să fie vorba doar de
un festival la care am mers cu ajutorul Unilever Rohandicapul limbii române şi a culturii de proveninenmania, cele mai importante evenimente internaţionaţă minore? Mai ştii? Poate că şi succesul literar funcle de poezie pe care le-am văzut în ultimul an au fost
ţionează după principiul voturilor de la Eurovision.”
organizate de ICR” (Răzvan Ţupa)
(Felix Nicolau)
= “Fără să fiu în stare să redau denumirile exacte ale de- = “Programul ICR, care are ca scop subvenţionarea trapartamentelor ICR care se ocupă cu promovarea liteducerilor scriitorilor români în străinătate, este cred
raturii române în străinătate, nu greşesc dacă spun că
primul pas important în promovarea autorilor români
ICR este principala, dacă nu singura instituţie româîn străinătate. Acest program a deschis o posibilitate
nească al cărei ţel este „scoaterea” în lume a literaturii
imensă pentru scriitorii români de a ajunge la cititorii
române contemporane. Fie că e vorba despre poezie
străini. Cred că a fost făcut un prim pas semnificativ,
sau despre proză, ICR oferă tinerilor scriitori români
şi cel mai important. Restul aparţine deja unui cumul
ocazia pe care alţi tineri, din alte perioade, n-au avutde strategii ce ţin mai mult de editurile care preiau să
o: de a scrie pentru un public dintr-un bazin de câteva
traducă aceşti autori. Se pot face încă multe, însă prisute de milioane de cititori.” (Alex. Matei)
mul pas important a fost făcut.” (Vasile Ernu)
= “ICR-ul Madrid - la conducerea căruia se află Horia = “Nu cunosc în detaliu activitatea Institutului CultuBarna - are un plan cât se poate de ambiţios pentru
ral Român, dar din câte am putut citi în presă, acespromovarea literaturii tinere, prin deschiderea pe care
ta nu are o activitate chiar neglijabilă. Am înţeles că
a demonstrat-o în colaborările propuse de Asociaţia
din când în când oferă burse tinerilor scriitori, se ocuHispano - Română Dialog European din Madrid, care
pă de organizarea unor evenimente culturale în afara
o să inaugureze în data de 14 februarie (de ziua îndrăgraniţelor României. Îmi amintesc că anul trecut un
gostiţilor de...literatură) în parteneriat cu Espacio Nicoleg de-al meu mi-a spus ca a văzut o carte de-a mea
ram din Madrid, “Cafeneaua literară Dialog European”
la un târg de carte din Paris. Editorul nu o trimisese.
- un eveniment cultural cu periodicitate lunară, la care
Am aflat ulterior că Institutul Cultural Român era “vivor fi invitaţi câte 2 scriitori români şi 2 scriitori spanovat” de prezenţa cărţii mele acolo. Pe viitor intenţionioli. Primii invitaţi din România sunt Ioan Es. Pop şi
nez să desfăşor nişte proiecte în care mi-aş dori să am
Claudiu Komartin.” (Gelu Vlaşin)
ICR-ul drept partener. Voi vedea atunci cum vor sta
= “Nu am date să răspund la întrebare. Nu prea cunosc
lucrurile. Tot atunci voi putea vorbi mai în cunoştinţă
activitatea ICR, şi nu m-am preocupat de strategiile
de cauză despre eficienţa şi competenţa acestui instilor. Ştiu numai că acolo sunt oameni de bună credintut.” (Şerban Axinte)
ţă şi presupun că fac tot ce pot, în limita bugetelor şi
A consemnat Andra Rotaru
competenţelor. Ştiu că finanţează de exemplu reviste
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Otrava

Cititorul stă la porţile dimineţii
şi aşteaptă poeziile pe care,
la lumina nopţii,
poetul le scrie
cu propriul sînge,
cu sîngele celorlalţi îndoit cu apă,
cu vin,
cu virtute.
E înduioşător, realitatea nu-i aşa cum pare,
Lumea nu-i ticăloşită de tot, încă mai are pentru cine
Să înflorească dimineaţa trandafirul de hîrtie,
Încă mai are cui să-i întindă inima aburindă
Femeia născută pentru dragoste…

Dacă poezia ar fi pîine, vă daţi seama cum ar ieşi
Dimineaţa flămînzii pe stradă,
Cum ar smulge-o din mîinile poeţilor
Şi cîinii ar trage de ea, foamea s-ar citi printre rînduri,
Mîinile hulpave ar sfîşia paginile pline de subînţelesuri,
În cancelariile lumii s-ar face planuri secrete de subordonat poezia
Căci o lume flămîndă de poezie poate fi uşor manipulată, asta se ştie,
De asta nici un vers nu trebuie lăsat la voia întîmplării,
Continentele pot să se războiască pentru un distih, pentru o noapte
De inspiraţie a vreunui poet, patriile se ţin întregi după cîtă disperare
Au flămînzii lor,
în final lujerul cuvîntului
se va legăna
în bătaia vîntului,
rădăcinile se vor hrăni
din trupul de ţărînă al victimelor …
Cititorul ar putea să creadă, de asemenea, că poetul trudeşte sub
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Cîmpiile somnului şi picură veninul în guşele viperelor,
Că otrava este micul cîştig al nopţilor de veghe
Iar poezia este o sinucidere controlată.
(Iar sinucigaşii,
doamne,
sinucigaşii sunt cei care
zgîrie cu unghiile lor aerul
să găsească pentru toată lumea
o cale de ieşire
din această lume tare îngustă).
Da, fiecare cititor are poetul său.
Dar ce te faci cînd poetul e un beţiv
Care dă gata butoiul cu bere
Vreme de o poezie,
Se îmbată cu Dumnezeu în timp ce aranjează un mic trafic
Cu clipe eterne,
Cu ochii holbaţi de gradele de la vodkă se uită la tine şi se vede
Tot pe sine, imperial se ia de după umeri şi plonjează
În cea mai neagră drojdie:
ziua în care îşi clătesc vieţile
ca nişte cămăşi asudate
toţi nefericiţii pămîntului
Sau, mai rău: e un fustangiu care se îndrăgosteşte
De femeile tuturor, le sminteşte, le încurajează să vadă
Stele acolo unde nu sunt decît scaieţi purtaţi de vînt,
Le adună, le posedă cu ferocitatea albinei în floare,
După care le îndrăceşte şi le asmute
să se arunce goale în mare;
De asta copiii din flori îl cunosc cu toţii
Şi îi strigă: tată
Da, fiecare cititor are poetul său.
Dar dacă poetul e un grăsan
Care a vrut să adune tot pămîntul sub coajă,
Să-l ocrotească într-un fel încasînd bobîrnacele celor svelţi,
Îşi alintă trupul cu: fratele meu, porcul,
Iar pe tine, cititorule, te pune pe drumuri greşite
Arătîndu-ţi ipotetica stea Canopus,
Trimiţîndu-te pînă acolo, tăindu-ţi apoi orice posibilitate
De a mai reveni între muritorii fericiţi
Se pupă cu cîinii prin parcuri – spun unii -,
Botul i s-a alungit ca al lupilor,
Şi-a inventat un pedigriu fabulos
Cu care vrea să treacă toate vămile pustiei din jur,
Dar, cititorule, ţine-te deoparte,
Poţi să iei turbarea
Iar de turbare nu scapi nici
Cu toată poezia lumii injectată
Sub piele
De asta zic:
în pămîntul de sub unghii
îngroapă-l
- cît mai adînc şi pune-i deasupra drept lespede
un sughiţ
Da, fiecare cititor are poetul său.
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Dan Sociu

aerul ştie capătul drumului

poate să iasă măcar puţin din lume.
Şi mai mult de atît nu-i decît lumina care vine pleacă
fără să ducă să aducă sau să lase vreo urmă.

Solo el aire sabe del final de la ruta
Fernando Linero ***
Cînd s-a terminat m-a uitat pe loc
***
dar faţa lui s-a lipit o parte pe mine.
Noaptea a nins şi spre dimineaţă s-a ridicat
la fereastra noastră etajul nostru.
Tot mai mult şi tot mai străină.
Scaunul cu rotile al surorilor bătrîne de lîngă noi
aluneca dintr-o parte în alta în întunericul de pe hol.

Tot mai vie şi rece.

Ne-am îmbrăcat şi am ieşit la analize
apoi am mîncat într-un fast-food unde am stat în vitrină
şi am privit zăpada topindu-se în jurul picioarelor care
aşteptau.

Cînd o să se termine şi cu ea o să mă uite pe loc
şi eu tot aşa dar şi ce. Pe undeva la un capăt
lumea asta care se zgîlţîie se ţine bine într-o branulă.
Şi seringi multe seringi să fixeze. La un capăt
într-o săliţă murdară. Şi dacă nu te vindecă de tot
nu te vindeci deloc.

Pe drum a sunat telefonul dintr-o cabină. Am intrat şiam răspuns voiau cu banca naţională. Am mers mai departe am trecut strada direct prin mijlocul unuia dintre
cele mai lungi vise fără imagine ale tuturor timpurilor. Şi
pentru că mare parte din ce făceam era în timpul vieţii
strălucea un pic.
Cum i-a întins ea banii taximetristului a strălucit un pic.
***
Cinci săptămîni pe podea şi uneori
se schimbă lumina. Norii ultrarapizi berlinezi
trec pe deasupra vîjîind şi îmi electrizează barba.
Cînd eşti copil şi ai creierul cît o pereche de cearcăne
crezi că oamenii din filme sînt condamnaţii la moarte
din alte vremuri dar acum eşti aici în laboratorul de somn
şi sigur că ai voie să gîndeşti altceva.
Peste noapte s-a aşezat afară un fel de zăpadă adezivă
care nu se mai ia de pe piele.
Pe un filmuleţ cu mine conducînd un ATV am pus în
fundal imagini de pe Marte. Apoi din fotografiile cu mine
în avion
i-am şters pe ceilalţi. Am şters şi avionul am pus cîţiva
nori
şi acum sînt numai eu plutind pe cer
cu o ceaşcă de ceai aburind în mînă.

Şi feţele lui şi a ei se-amestecă pe mine întruna
mi-e rău. Pedalez printre copaci mă brutalizez să ţin hormonul fericirii la suprafaţă. Dinspre mijlocul pădurii aud
ploaia umflîndu-se în ritmul autodigestiei.
***
Cînd o să intri în pădure o să-ţi scoţi tricoul
şi o să-l agăţi de bicicletă.
O să treci pe sub fîşiile de soare dintre copaci
şi mai tîrziu o să-ţi priveşti pielea arsă în diferite părţi
ale după-amiezii. O să-ţi urmăreşti încet pe spinare
cum se prăbuşeşte ziua.
O să se termine şi vara şi soarele o să fie din ce în ce
mai slab pînă cînd o să-ţi dispară tot de pe piele.
Şi în alte veri care vin o să intri în apă
şi densitatea apei mai mare în unele locuri o să-ţi chircească mintea pentru o clipă. Uneori pe drumuri
o să treci prin metri cubi întîmplători de aer
în care o să simţi puţin că te-ai putea ghemui.
Şi unele ore ale unor zile în care n-o să poţi intra.

***
Mai demult erau mai puţine avioane
şi cerul părea mai clar cu puncte luminoase
mai puţin colorate dar fixe
însă cine stătea pe atunci să se uite în sus
la stele. Eram prea mic
şi schimbarea zilelor una cu alta
mă ameţea destul cît să-mi umple tot capul.
N-am avut dintotdeauna nevoie cu adevărat de ceva
dar am din ce în ce mai multă nevoie de altceva
decît de explozii în cer sau trei luni cu zăpadă pe an
ca să fiu convins că lumea
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cel din afara piramidei
nu cântă rock-and-roll
aşează negrăbit
şapte
zaruri în buzunarele mele
***
nici un continent nu
sperie mai tare ca moartea

Şapte zaruri

priveşte cum se uită piatra la tine
ea
înţelege că paşii tăi
sunt
o hologramă ea ştie că
tu
gândeşti identic despre
paşii săi

cel
din afara piramidei aşează
zarurile
în buzunar şi se bucură pentru
fericirile voastre
! suma feţelor opuse unui zar
este şapte
şapte da şapte
eu cresc
eu cresc tot mai mult
fiară pe trup fiară pe suflet
umbra mea
nu-mi va mărturisi niciodată
teama
chiar în templu fiind umbra mea
tristă
devine tot mai mică
tot
mai
mică

ştiai
: niciodată în această viaţă
Iubirea ta nu va fi
pricepută aşa cum vrei tu
ochi/ochi
gând/gând
lacrimă/lacrimă
Ion Atanasiu Delamare Trecut-au ani

Vlad Scutelnicu

născându-te ai dat
din picioare ai ţipat
ai pişat gura naşei
(era prima ta poezie băgată pe gât
lumii)
ai plâns ai ţipat ai plâns
ai ţipat pentru
că trăiai mai bine în moarte
mai liniştit mai cuminte mai
fără tristeţi fără doruri
ştiai
: niciodată nu vei reuşi să iubeşti cât
trebuie în această viaţă

îndepărtându-mă
îndepărtându-mă îndepărtându-mă
spre răsărit spre apus aştept ca
ea
să-mi zgârie inima s-o străpungă şi să rămână
acolo

38

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

Poesis

trup/trup
vis/vis
timp/timp
iarnă peste iarnă
frică peste
...
teamă

niciodată n-am putut
să-l întreb pe tata

niciodată n-am putut să-l întreb pe tata
ce-l doare
pe el niciodată
nu trebuie să-l doară ceva
nici fruntea că m-a gândit pe mine
nici mâinile cu care a mângâiat-o pe mama
între două pluguri înfipte războinic în brazda
rebelă a pământului
nici măcar gândul că există
asta da bucurie
iată semnul că nici pe mine
nu trebuie să mă doară nimic
fiule
niciodată

din
burta aceea ca un abis perpetuu
rar foarte rar
câte
un dezmeticit încearcă să iasă la
aer
întinzând o mână scheletică şi uscată după ceasul de
speranţă ce se zăreşte departe foarte departe
pe acel ceas
pe clopotul lui care sună ora dimineţii
fetiţa desenează liniştită senină
o bufniţă albă
acum tatăl ei ţine în mână
ceasul

poveste neîntâmplător reală

o fetiţă de şase ani desenează în această dimineaţă
speriată parcă evadată dintr-un
coşmar răul absolut

desenează câinele ce i-a muşcat tatăl
în tinereţea sa
desenează un câine uriaş negru cu ochi
sticloşi roşii şi răi cât două continente de
foc şi cu o gură enormă plină de dinţi
ascuţiţi tăioşi întorşi spre interior ca
nişte seceri
muşcând sfârtecând lacomi de-a valma şi
copii
şi adulţi
şi bătrâni
şi iarbă şi sanctuare
şi sfinţi
desenează acest câine cu coadă lungă şi groasă şi
neagră ca un ciocan care
loveşte ritmic în valuri douăzecişipatru de ore din
douăzecişipatru împingând spre
gura hidoasă ca (în)spre viitor
cete vii căutând o busolă
desenează un câine cu o limbă băloasă care
îi linge îi înfăşoară din toate părţile
adormindu-i sufocându-i transportându-i spre
burta ca o prăpastie roşie fluidă murdară fără
fund unde plutesc în derivă către un ţărm nevăzut dar
gândit anesteziaţi neantizaţi ca într-un paradis
iluzoriu
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că eşti mai mic decât umbra ta
pe care calcă oamenii fără să ştie că te doare
mai mult decât o rană deschisă
suflarea celui de lângă tine
te ţine drept când te împinge din faţă moartea
şi chiar dacă simţi că-ţi pârâie vertebrele
rezişti aşa privind înainte prin ea
la cuvintele înviate care rescriu
un alt sistem de vecinătăţi pentru trupuri

anii rotunzi

un joc de picioare rupe anii rotunzi şi tufele de urzici
de jur împrejur ne strânge în cutia de rezonanţă a unei
imagini

Florin CARAGIU

foarte curând vom avea toţi aceeaşi vârstă

în zori, primul lucru pe care-l faci
este să-ţi ascunzi faţa - aşa te poţi răni
fără milă, când derulezi filmul unei morţi închipuite.
te-ncântă să te lupţi cu o imagine, dar pentru asta
alegerea ta devine mimată, un salt mereu amânat.

iute casele ni se vor face mici cât să încapă în intersecţia
nevidă
a interioarelor rearanjate după o formă a libertăţii
care freacă între ele cuvintele până se-aprind
de dragostea crudă rătăcită printre noi

de aceea mâna mea nu poate să scrie
povestea despre definitivul unei apăsări pe buton,
suita de acte ratate şi tot acest dispreţ
ce-mpinge spre dezgolirea până la os,
monezile aruncate în râu
şi graba de a face lucrul pe care nu-l vrei
în dosul unei perdele, ca să se spele ruşinea
de a cădea în acelaşi loc din curtea şcolii, în vis.

nimic nu se compară cu încrederea pe care ţi-o dă un chip
care-ţi spală sângele în mai multe ape / o seară şi o
dimineaţă

ziua începe pe eşafod

descurajarea şi ura sunt două talgere
care se izbesc până ce cuvintele ajung
un zgomot de fond şi ziua începe pe eşafod.
căci dezvăţată de căinţă, dragostea ta are ceva
dintr-un spectru care te chinuie, când cineva
are nevoie de tine şi nu te încumeţi să treci
peste marginea cu dinţi de fierăstrău a gândului tău.

julituri

la naiba cu toate obsesiile astea mărunte
lipite pe un zmeu înălţat în văzduh
îţi plângi de milă şi te uiţi cu coada ochiului
să vezi dacă nu e cineva prin jur să te compătimească
poezia este altceva decât o enumerare de gadgeturi
atârnate de călcăturile tale strâmbe

deşi ele pot să te facă să cazi în nas
şi s-o descoperi ieşind prin julituri însorită
de o prezenţă neeuclidiană care te îmbată
şi te face să te întrebi de ce toate problemele
care te apăsau au dispărut ca un ban cu o singură faţă
azvârlit din buzunarul de la piept
poezia nu e o răzbunare pe neputinţa
de a te îndumnezei singur, în ziua asta splendidă
tocmai bună de ieşit din tine şi de mărturisit
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te uiţi cum mâncarea iese din inerţie şi îţi străluceşte
în gura flămândă în timp ce te arunci la pământ
să ştergi amprentele morţii cu sânul de împrumut
avem atâta timp cât să ne uităm unul la altul
când soarele rulează pe sunetul prins la capete de omuşori
fără teamă de molima unei fericiri neapucabile
cât somnul tău ţine delfinii în aer poţi să îmbraci sufletul
pe partea sărutată de suferinţă / nevoia de a respira
mă învaţă să nu te pierd în mulţime
numele tău e un ochi ascuns în mine ori de câte ori
mă trezesc aruncat la fiare de o lumină blândă

ricoşeuri

ne lovim unul de altul ca din întâmplare
pe străzi încetinite de oameni cu handicapuri

împinşi de o apăsare constantă
trecem prin pieţele colorate cu nuanţe de roşu aprins
şi zicem: durerea din pântece are trebuinţă de var,
hai să ne luăm un elan cât mai mare
pentru cârjele întinse a neputinţă!
sărutarea nu poate fi descuiată
fără a expune un loc fragil
moartea nu se dezamorsează
o acoperi bine cu trupul şi aştepţi explozia
cu împăcarea îndrăgostiţilor care nu au nimic de risipit
pentru că dau cuvintelor carne
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şi filamentul ei se mistuie în tăcere

acolo unde bănuim că pulsează după semnele vremii

aceştia au presimţirea stării de a te lăsa mişcat,
dar se trag înapoi sau o pierd prea uşor
din obişnuinţa sfărâmării de limite

oamenii se leapădă atât de uşor de tine
încât îi admiri pentru curajul de a ţi-o lua înainte
fiindcă ştii că de aici nu mai poţi înainta
nici pe burtă, nici târât de lumină peste marginile bine
păzite

tablou viu

între cauză şi efect e loc de o plimbare cu barca
dacă nu ar exista frecare, am putea iubi
pe primul om întâlnit
cu familiaritatea cu care alunecăm
spre paradis

e un lucru atât de simplu
încât orice aproximare netrivială apare complexă
şi chiar după rafinări rămâne coaja ce se rupe
la o simplă folosire a uneltelor
ai un loc pregătit în care apa se ridică
podul este preludiul
limitei în care oprirea devine o formă de locuire
a mişcării ce ne ţine teferi
aşa înţeleg pentru ce oamenii
nu mor la primele vorbe scăpate din gură
şi păstrează hârtiile mult timp după ce au înţeles
că scrisul se face vizibil numai în foc
sprijinim cu tălpile rădăcinile ieşite din pământ
şi durerea reţine la întretăierea dintre lumi
salutul unui călător dornic să ajungă
în punctul de întoarcere
pielea tăiată mai sus de claviculă
îi ajută pe cei înecaţi în propria voinţă
să poată respira
din pânza unui tablou viu

vârtej

Dumnezeu mă priveşte prin ochii tăi prin gura ta îmi
spune
să încep ziua cu o tragere la ţintă:

e cu toate acestea un loc sigur
pentru că mângâierea şterge literele strâmbe de pe corp
şi lemnul de foc se vindecă prin tăiere

poem pe trepte

am atins întrebarea
şi o lumină s-a vărsat pe trepte
ca un diluviu prezenţa ta a umplut spaţiul
sau poate locul fiecăruia e fiinţa sa în expansiune
gata să scalde în abur
dispreţul tatuat pe cornee
până ce îngerul va scalpa deznădejdea
tălpile păstrează căldura pe covor
lângă peretele scorojit
neputinţa apare cu uşurinţa unei dansatoare
ce-mi rotunjeşte corpul în trei timpi
ne tăiem unghiile
le strângem împreună şi privim
sub jetul de apă
nicio moarte nu-i mai durabilă
decât penumbra din falduri
după oprirea în loc
abisul durează cât dăm foaia
când presimţim capătul deja încarnat
cine eşti/ chiar aşa
numele tău mi-a prelins licoarea pentru orbi
ne înclinăm în faţa lucrurilor
în care au rămas mâinile celor prinşi de întuneric
lipesc o bucată de atrii
pe visul aruncat în sus la prima cădere

în trecut sunt inele concentrice,
zilele se-ntind în straturi, ne ung pielea iritată
de cedările în faţa tăvălugului de culori

vrei să deschizi portiere, să creezi un vârtej,
să verifici centura de siguranţă alegând primul obiect
ce-ţi poate expulza sângele într-o pânză pregătită cu ulei
fierbinte
avem un dram de credinţă să tăiem cercul în patru
fără să tremurăm de spaima neaflării centrului
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sub apă e linişte şi oxigenul ne leagă de viaţă,
ne ţine când escaladăm întunericul
şi spargem capilarele cu o strângere de inimă în raliu,
spre plaja pe care adorm bancuri de peşti
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“Ţi-ai cheltuit râul în zadar, altul
nu vei mai avea niciodată, eşti prost ca toţi ceilalţi”,
mi-a zis Îngerul trist
şi-a plecat

CHIAR AŞA

Arcadie SUCEVEANU

Chiar aşa: beau vin de lemn câinesc,
mănânc pâine de zar
mă încălzesc (de-a dracu’!) la focul gropii cu var
mă bâlbâi, tuşesc, cad mereu de acord
înghit zoile cu demnitate de lord
colorez marginile nopţii, cioburi de zile
– Clanţ! mă fotografiază îngerul (monstru mic pe şenile)
clanţ! clanţ! – şi a doua zi apar în reclamele luminoase
pictat cu tot cu carne şi oase

Chiar aşa: trecut prin zodii şi avataruri
mă câştig pe mine însumi la zaruri –
ÎNFRUNTAREA LUI HERACLIT
trist şi urât şi nefiresc
“Clipa cea repede…” poet postmodernist în caftan boieresc
M. Eminescu mulgând moara costelivă cu aripile cosoroabe
ca pe-o sondă din Emiratele Arabe
ori lustruind (cu sângele)
Când am intrat în râu era dimineaţă
aceste cuvinte poeticeşti
nu se auzea curgerea
pe care le las moştenire
prin carnea mea transparentă scheletul tânăr
urmaşilor mei Văcăreşti
strălucea glorios
“Dă-l naibii de Heraclit, am strigat, eu voi fi
Chiar aşa: vine îngerul (acelaşi) simandicos
primul care se scaldă de două ori
în aceeaşi apă” – şi aşteptam apa
mă întoarce pe faţă, pe dos
să prindă în jurul meu pojghiţă
şi zice: cinstiţi cetăţeni, melanholiile şi tristeţile
apoi alergam în josul râului
îi sunt bune pe toate feţele
s-o prind, să-i aflu tiparul în care m-am oglindit
iar din aceste preaîncâlcite sentimente şi stări
“Dă-l dracului de grec, strigam,
împleti-vom scripeţi, pârghii şi scări
cu tot cu dialectica şi ordinea necesară”
pe care să urce şi să coboare
şi iar alergam în josul râului
Timpul pierzându-se în legănare
dar de fiecare dată apa era alta
până dincolo de dincolo şi peste
alte şi alte contururi lichide
alte oglinzi, alte muchii, alte linii
– Vrednic este?
– Vre-e-e-e-dnic e-este
“Vezi că ţi se termină râul”, îmi striga
vre-e-e-dnic e-este
de pe mal Îngerul
vre-e-e-e-e-dnic e-e-este-e
dar nu vroiam să aud decât vocea sângelui orgolios
lustruind scheletul meu tânăr
FURNICA TRECÂND CA UN TRIUMF
“Nu vreau să ştiu de nici un fel
Toată
noaptea s-a auzit huruind ghilotina ploii
de principii fundamentale, strigam,
să mă lase în pace cu acest stupid panta rhei”
Dimineaţa, un soare tânăr s-a arătat de după nori
şi alergam să prind apa în care mă oglindisem o dată
şi ai văzut primăvara explodând într-o salcie
dar apa era alta
lucrurile spălându-şi cu lăbuţe mici de pisică, faţa
mereu şi mereu alta alta alta
Fiu-fiu, fiu-fiu, descoperi uimit boboceii de puf
printre ramuri – ei, care mai au ceva
Amurgea când curentul cel repede
de spus lumii…
se mistui în marea indefinită
râul se terminase, acum
înotam într-o apă amorţită, nepământească, oglindită în Pe masa de scris furnica trezită din amorţire
sine
trece invulnerabilă peste coala ta de hârtie
nu era curgere, nu erau valuri, nu rau limite
ca un triumf
“E punctul Alfa, mi-am zis, o! de aici
nu-mi voi mai putea relua experimentul”
Nu, nu trebuie neapărat să mori
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ca să-ţi vezi sufletul urcând la cer, îţi zici împăcat,
în timp ce te încălzeşti la flacăra lucrurilor mărunte.
Şi renunţi în gând la literatură
Apoi, ziua apune cu o buburuză în palmă
şi nori eleganţi se amestecă
cu sângele tău uşor electrizat
bun conducător de moarte

PROFESIONIST AL HIMEREI

Singur, cu nisipul deşertului în palme
cu fotografiile marilor piramide
arse în scrumieră
expediam pe sub uşă
scrisori incendiare către himeră
mă visam primarul Parisului, râvneam
la scaunul Patriarhului Ecumenic din Bizanţ

Ştiu, ştiu, iubito: ţi-era ruşine, ţi-era jenă,
ţi-era deşanţ
că nu eu inventasem şurubul
că n-am fost eu acela care-a adus
cartoful în Europa
că n-aveam bani nici noroc nici habar
Veteran al dezastrului – semănam ridiche şi gulii
dar recoltam grecie antică: câte-o tonă şi ceva
la hectar
Într-un cuvânt, mi-o făcusem cu mâna mea –
nu eram decât o canalie, o lichea,
omul din umbră, eminenţa cenuşie, cavalerul
cu tava
aducându-şi singur pumnalul şi-otrava
Îmi săpasem singur groapa – una în tavan
şi alta-n podea
Împrejur – feţe de nichel, inimi de cârpă,
sentimente de tinichea –
aceeaşi lume pragmatică holbându-se
la inima mea încă întreagă
din care în curând
se va rostogoli bila neagră
la inima mea de regn necunoscut
la inima mea sărită de pe fix
la inima mea aproape nebună –
mereu dorind ah! ceva
ce nu ştie să spună

BULDOZERUL

Tu îmi ceri să scriu
poezii frumoase
dar nu vezi că din frumuseţe n-a mai rămas nimic:
e ca şi cum i-aş pune propriului mormânt
papion verde
e ca şi cum mi-aş trage peruca lui Mozart pe cap
şi aş ieşi să salut secolul care trece
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Încerc să scriu
dar mă pomenesc curăţind în ritm dactilic cartofii
vreau să gândesc
dar ideile mugesc ca vitele în abatoare
Oare vântul care mişca atât de armonios frunzele
a amestecat brusc valorile
sau tu, Doamne, ai îmbătrânit
şi începi să confunzi noţiunile
căci iată: vara nu mai este vară
copacul nu mai este copac
mlaştina se dă drept copie a mării
goarna se pomeneşte în zori altoită pe pian
şi, ca o dovadă a firii tale dialectice,
vine buldozerul să mă convingă
de farmecul romantismului său funciar:
prrr-poc prrr-poc prrr-poc
rrrr rrrr rrrr –
şi, Doamne, n-am nici un motiv
să nu-l cred

FOARFECELE ERETIC

Hârtia pe care scrii e tot mai bântuită de fantome
cu vremea, cuvintele care au ocolit adevărul
se preschimbă-n strigoi
Scrii şi deodată mâna ta se loveşte de-o umbră
scrii şi nici nu bănuieşti că la capătul versului
te aşteaptă himerele gata să te devoreze
Sari în lături speriat
îţi retragi mâna a renunţare
dar e târziu – personajele pe care le-ai inventat
te pândesc la orice întorsătură de frază
nerăbdătoare să-ţi înfigă cuţitul în spate
ori şuierându-ţi cu ură printre dinţi: “Ne-ai creat
ca să ne umileşti, crezându-te superior nouă!”
sau: “Nu ştiai că frumuseţea fardată
e mai urâtă decât urâtul?!”

Te grăbeşti să-ţi arzi numele, te razi în cap,
vrei să pari altul dar mâna ta străvezie pervertită la scris
te trădează
de la tine duhneşte cumplit a literatură
Şi tocmai când crezi că poate-ai scăpat,
că poate-au uitat de tine,
un foarfece eretic, acelaşi foarfece predestinat
cu care paşoptiştii îşi scurtau bărbile
şi, în zilele noastre, Mihai Ursachi îşi subţia mustaţa,
pune şi el ochiul pe tine
îţi ia urma
Paşii tăi ezită, se bâlbâie
nu mai ştiu
încotro s-o apuce
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spăşirea şi mersul alături
**
revino în braţele hienei
opreşte-te un pas în urmă
să ne mirosim
alergăm împreună
ca nişte animale
obişnuite cu acelaşi peisaj blând
aducem liniştea
mai aproape de tot ceea ce adulmecă
temerea noastră

Andra Rotaru

Lilac wine

din şoaptele celui care se plimbă pe coridor noaptea
şi din viezurii pe care îi scot de sub pat
împart aceeaşi mişcare.
mototolesc o cămaşă. pe ea sunt desenate jobene
căderea lumii
desprinderea grotescă înspre oameni
viermuim apăsat sub candele
care nu se sting
ne potrivim paşii într-un marş funerar
suntem ascendenţii unei lumi
căreia ne închinăm
cu chipul neterminat
ochii mei încercănaţi izbesc
ca fluturii
e o aşteptare fără somn
în care trag pături pe mine
să-mi desfacă pieptul
să mă ghemuiesc cu ceilalţi

Requiem &
sunt aproape singur
într-un laţ
care strânge lumea
cu paşi
relaxaţi

RUE 302

avem timp de liniştire.
îmi port decadenţa ca pe o copertină
care alunecă
peste liniile de tensiune
în fiecare primăvară un răpăit de lăcustă
ne ajută să ne regăsim
tu care nu iei niciodată durerea
nici nu mă poţi face să rămân.
corpul tău în
savoarea cărnii mele.
Orban Anna Maria

am voce: îmi spune cum să întind laţul unde
neputinţa seamănă din ce în ce mai mult
cu mine
o nevoie pe un corp gol
fără chip/
**
scaunul în faţa căruia stau fără să spun nimic
şi geamul unde chipurile muribunzilor trec încet
desenează năvoade care
mă scot cu forţa
îmi sunt dezveliţi umerii
focarele beţiei.
atunci caut frigurile îndepărtate
să leg dorinţele privirii noastre
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lasă-mă să nu văd.
disperaţi în mers
corpuri sparte
al tău pe pauză
un stres în care nu avem nimic de făcut
suntem în fiecare bărbat
avem iz. avem mirosul capcanelor
în care intră himenoptere tinere

Forma noastră fonică
pe o plajă cu cerul găurit
facem iubiri non stop
şi bordeluri
tragem sare în vene
urmăm indici către
Dumnezeu
stăm îngenunchiaţi
ne rugăm la regi împrăştiaţi
cu scârţâit în tibule
suntem carnagii
din care sarea s-a adunat

Dimineaţă pe RUE 302
mor tânăr
în sania în care mă legeni.
articulaţii ca ochii de femeie
peste care trecem

încă o dată
cu furie
mai vreau o dată
să împrejmuiesc gâtul tău de fier
pieptul de animal
de serpentine

casa în care rozele sunt roz
unde citesc semnele de pe ziduri
şi totul e deschis. ca un film în care tăiem.
şi începutul e nefiresc.
când profesez stresul şi nu vreau să mă vindec
când am 7 ani şi simt
că nimic nu e aşezat
şi războiul poate începe
când adun jucării pe care le plasez ca bombele
în mintea noastră de mai târziu
când potrivesc în casă
armele mele de cioplit arme
mirosul în care mintea nu mai e limpede
şi nu mă simt bine.
când sunt îmbrăcat cu drapeluri
sub care nu simt sfârşitul. când respir iarba din cimitirul
cu iz de urzică
şi limba se lipeşte pe frunze ca un ritual
în care refuz să mă doară
unde sunt liber de la început
până în poveştile cele mai acute
ale pielii înfipte
în colţul
beciului unde stăm ca producătorii de filme mute
admirăm la nesfârşit în timp ce pleoapele lovesc
rătăcirea
când suntem delicaţi când porii se luptă
cu atingerea
vreau să fac dragoste cu Siberia
şi oamenii negri să îşi facă ritualul alături
Din volumul “Melatonin”, în pregătire la Editura
“Cartea Românească”

Plug in

nu aştept nimic
lucrurile mi se dăruiesc

în fiecare clipă în care vreau
suntem isterici. tot ce ne rezistă
e torsionarea
spaţiu pentru crize.

Spaţiu alb

când
vom face dragoste perfect
ca o glumă perfectă
când voi găsi
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IV(pavilionul spaniol)

Cristinei

până în acea dimineaţă
toate instrumentele cântaseră
cel puţin o dată
dar numai glasul ei
făcea focul să tremure
ca ultima frunză de toamnă
din pavilionul spaniol

V(din carne se desface)
dezordinea din jurul mâinilor

Claudiu Komartin

dorinţe ambigue când
gura stârneşte fructul
există un război...

I(1700 de buzunare)

lui Alexandru

“există un război între felinare şi stele”
iar noi stăm şi ascultăm muzica focului
în sertarul în care e totul

încearcă să-ţi aminteşti:
ai dormit în paturi de gheaţă
iar ochii tăi s-au plimbat
prin încăperi străine
pe chipurile răvăşite

şi nimic nu a înflorit
în acel anotimp duşmănos

II(interiorul ploii)

durerea nu îşi arată vârsta
deşi saturn e o destinaţie îndepărtată
sau doar o stare de spirit
a pictorilor nevrotici

obişnuită cu uzura cu formele
tăcute ale neputinţei
pocitania îşi cerea drepturile

în interiorul ploii izbeşte o inimă
din care nu poţi rupe cu dinţii
printre pietre şi flori
învăţate cu puţină ticăloşie.

sângerarea masivă hrăneşte insectele
seara
când lama toporului e singură
şi înmiresmată
iar gura aproape închisă
un zid de fier
prin care nu ar putea trece
decât dorinţa

mierea simţurilor

Un anotimp în Berceni

ai 1700 de buzunare
dar tu al cui buzunar eşti?

III(să interzică apusurile)

aşteaptă şi vei vedea
cum din carne se desface lumină

dar limbajul avea marginile tăioase
şi totul se impregnase de
mirosul de târfă al morţii

lui Bogdan

frumuseţe, tu cântăreai mai puţin
decât fumul!
ai îmbrăţişat trupuri fără cusur
le-ai crestat pielea crezând că
aşa vei putea ajunge la suflet
încearcă să-ţi aminteşti:
din toate nu a rămas
decât o gură invizibilă
o gură strâmbă răutăcioasă
ce-nghite totul
fără să simtă nimic
încearcă să-ţi aminteşti:
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cineva contemplă cuţitele

iarba se simte frumoasă
numai când o pândeşte pericolul

dar uneori
şi degetele tale cântăresc frumuseţea
ca şi cum plânsul
ar fi o bucurie cronică a celor puţini
care se dăruiesc păsărilor
cineva smulge lumină din lapte
cineva contemplă cuţitele ca pe miri
iubito, cum se urăsc oare
contorsioniştii?
*
conflicte chirurgicale
nihilismul e o fantezie a mâinilor
când plăcerea se separă de unghii
iar imaginile ard mocnit
pe toată întinderea cortexului
*
vinde-mi paranoia
injectează-mă cu frig
economicos şi exact
în cea mai frumoasă
dintre lumile posibile

Adrian jacota

CA DOUĂ MÂINI CARE TAC

Ceva sau altcineva ....
Timpul molecular frângând
glezna căutătorului. Ceva
care se apropie
de ceva care se îndepărtează. Cineva
care râde? Sau nu-i decât
provocare. Întunericul
obişnuindu-se
cu întunericul. Singurătatea
cu singurătatea. Sinele
cu sinele
aşa cum inima cu sufletul – ca
două mâini care tac. Şi perpetuu
se rostogolesc
spre centrul cuvintelor
spunându-şi tăceri – ale aceleiaşi
suferinţe
ori ale aceleeaşi rătăciri
ca două mâini
care se caută.

MARGINE

Pasăre de sacrificiu este
furia neliniştii
evadând dintre litere. Cruce
pe care răstignindu-te
legendă fi-vei
rătăcind în firea cuvintelor –
aceste mănăstiri îngenunchiate
în monastirea necuprinsului. Pasăre
lovind cu aripile
secundele cerului
trebăluind
în propriul sine. Şarpe
undeva la marginea nemărginirii
ca o rostire
a ochilor care privitu-s-au.

REGN MUTANT

Cu noaptea-n mâna stângă tranşezi în zori păcatul
cum pe covrigi pe-o venă pui rănile să doară
în mâna dreaptă amicii îţi scrijelesc oftatul
bolnavul şi mahmurul cu cearcăne de ceară.
că eşti proprietarul căderilor pe trepte
pui diagnostic clipei şi-apoi o laşi să moară
calmante cu rugină şi amnezii inepte
fiindca-i născocit brânciul miop pe scară

vezi bine bre că lumea îşi frânge dejtu-n gură
a ciudă, a prostie, a plantă, a animal
că n-are faţă şi-ncă nici creier pe măsură
mutant ce caută regnul cu iz universal

Silvana Hristea
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şi-ai vrea să tragi o fugă prin gaură, ca vierme
târâş imaginar de-antimaterii vagi
rucsac vipuşcă arme ţigări pesmeţi lanterne
logistică de şarpe visându-se-ntre magi.
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Amanţi şi a-i conduce către alcov, subtilă.
Servindu-mi fără scrupul mirungerea de şoapte,
Atunci când prefăcuta începe să şoptească,
Poeticiană tandră amorului de-o noapte,
De zici că-i stă-n putere să îndumnezeiască... !
Dar, să revin. Se-ntâmplă să vezi printre fustoaie
O trândavă făptură trăind parcă degeaba –
Ea e categoria ursuzelor greoaie,
De care te împiedici când eşti deprins cu graba.

Ciprian MANOLACHE

Galerie

De-a lungul şi de-a latul acestei vieţi profane
Descoperii ce-nseamnă cu adevărat femeia,
Aşa încât, cu riscul de-a coborî-n capcane,
Permiteţi-mi, o clipă, să-mi nuanţez ideea.
Văzui o femeiuşcă înzulufată bine,
Cu necumsecădenii privirea căutase
La pieptul ei de vampă, la coapsele feline,
La glezna-nvineţind-o ciorapul de mătase.
Uitându-se spre ceruri, cam fără de busolă,
De unde apăruse, neaşteptat, frumoasa?
Era, de bună seamă, buimacă sau frivolă,
Părând că-mpărtăşeşte văzduhului angoasa.
Cu limba ascuţită-nţepând ca o insectă,
Cu tot nonconformismul acestei lumi egală,
Recunoscui alt’dată flegmatica perfectă,
Sătulă de sictiruri şi de schimonoseală.
La vremea înserării, când flutură pe casă
Lumina zmeurie şi-nalt respiră flora,
Am întâlnit pe stradă cocota unduioasă
Împrăştiind ravagii în ochii tuturora.
Stricata din taverne, fugita din seraiuri,
Mă-ntâmpinau adesea la capăt de speranţă,
Pierdute-n alcooluri cu searbede alaiuri
De vorbe dând din clocot, exces, inegalanţă...
Şi-aceea mai temută din toate câte fură
Văzului meu ivite şi inimii vreodată :
Femeia oglindită-n ipocrizia pură –
Şerpoaica surâzândă, minciuna întrupată !
Cu suflet enigmatic, prea împistrit de vicii
Iar după unii, cică, întotdeauna blondă,
Plesnind de curtoazie, candoare şi capricii
Şi totuşi versatilă precum o anacondă.
Da, târfa care scuipă venin peste iubire
Şi-apoi se-ndepărtează trădând orice idilă,
Pentru-a vâna mai lacom şi fără osebire
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Femeia definită şi definind la rându-i
Mizantropia însăşi, cu iz de cafenele,
O privegheam din pâcle şi-aveam din nou să bântui
Pădurărind prin codrii iluziilor mele.
Am cunoscut pe vremuri smuncita de frisoane,
Cu ţâţele în flăcări sub recile comprese,
Cu unghii opaline şi galbene tendoane,
Gândind că niciodată din febre nu mai iese.
Deosebeam cu ochii închişi fastidioasa
Plebee. Cum, asemeni, ştiam de mai-nainte
Ce foc ascund sub falduri vădana ori mireasa
Şi care dintre ele, întâi de toate, minte.
Fanatica rebelă, cumplita amazoană,
Exotic-derutante probându-şi bărbăţia –
Prima, târând prezentu-ntr-o cauză şi-o toană,
Cealaltă, pe-armăsarii de fum – mitologia.
Leită cu-amândouă, -ntâlnii exclusivista,
Maestră-n subterfugii, uşoară ca zefirii,
Însă însingurată întârziind pe trista
Cale-a zădărniciei lăsată omenirii.
Cu chipul ce răstoarnă adeseori versanţii
Mâniei mele, iat-o, zâmbind ca o zambilă,
Din hăul amintirii, prelinsă în bufanţii
Şalvari, nepreţuita paiaţă imbecilă.
Câtă părelnicie-n aceste caractere!
Şi câte mai stau încă nescrise rânduri-rânduri...
Cine-ar avea răbdare destulă şi putere
A hoinări prin tundra atâtor neorânduri?
Aceeaşi de când lumea, în veşnică schimbare,
Icoan-a amăgirii femeia-i şi risipă,
De farmecă o clipă, în clipa următoare
Tot farmecul, odată cu dânsa, se disipă.
Jucând opalescenţe întocmai ca meduza
Sau adumbrindu-şi nurii sub travestiuri fine,
Feminitatea-ntinde mii mreje prin confuza
Condiţie umană ce-o naşte şi conţine.
Pseudonimul morţii rămâne-va femeia,
Ce duce în infernuri sau naiba ştie unde
Pe cel ce fatalmente-i urmează odiseea,
Însă nicicând întregul mister nu i-l pătrunde...
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Neagu Marcel Ciucașu

Încercând să aburce la cer.

Şoseaua mă poartă printre coline
Alunecă leneş , obosită de atâţia drumeţi

La stele

Întâmplare

Odată cu toamna ajung în casa mamei
Stau cu moş Costache la o masă sub nuc
Şi lăsăm să vorbească
Vinul abia limpezit
Liniştea are trup de seară, semn
De recumoaştere stelele. Vine iarna
Oftează bătrânul.Bem vinul
Şi spargem cănile.

Un clown la trapez

Din arena sufletului priveşte tribunele
Pustii ale circului inima mea
Clown îndrăgostit

Îmi ridic privirea la stele şi
Alerg mii de ani pe urmele mele
Amintiri de explozii mă dor şi mă ard
Din scrumul de gânduri renasc şi iar cad
Cum aş vrea un secol măcar să rămân
Pământ roditor senin fără vânt
Din propriile mâini speranţe
Răscumpăr şi vând

Trenul

Aşi vrea să fiu un tren umil
Pe harta lumii într-o doară
Parfumul gărilor subtil
Să mă aline să mă doară

Atunci frânghia de care-şi reazemă
Fruntea o duce sus la trapez şi
Se avântă în triplu salturi mortale.

Să înţeleg ce am pierdut
Înconjurând pământul rar
Asemeni unui surdo-mut
Pe şine roţi scrâşnind amar

De aceea rămâne un timp
După ultimul spectacol arena goală
Pentru ca el clownul îndrăgostit
Să-şi execute tristeţea de gală.

Un şir întreg de amintiri
Să mă urmeze drept vagoane
De iarnă fulguite ştiri
Să mă salute la cantoane.

Tablou

Pasăre, mersul

Târziu

Privirea doar ne desparte
Zic apari, deschid ochii, zic dispari
Şi-i închid. Automne tu albeşti
În matrice stelară timpul tău

Toamna pătrunsă prin ziduri
Îşi scutura părul verde de ploi
Suntem mult prea mulţi pentru unul
Şi puţini, prea puţini pentru doi.
Fruct necules se petrece iubirea
Cum acela-n ţătână purcede
La ceasul de seară ducând în salut
Intenţia unei mâini de-al alege.

Poveste

Dintr-o familie de cuvinte cobor
Am prefixe strămoşi, sufixe nepoţi
Sunt rădăcina care învinge iarna încât
Tu să crezi că un cuvânt
Poate bucura asemenea pruncului
Nou născut
Într-o limbă de dor vom citi
Poveşti cu viteji şi prinţese
Cel Frumos între feţi voi fi eu
Tu ispita jumătăţii de împărăţii
Asfel se întâmplă sî vezi uneori
Un copac prins cu ramuri de stele
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Grele aripi in zare Automne
Mă salută dintr-o lume uitată
Îi răspund prin alt semn – mersul
Meu fără zbor încerc să priceapă

Se preface de acolo lumini
Stârnite de aripi lunecă lumea
Isvor al aceloraşi gânduri
Săgeata privirii şi un mers pe pământ.

Post-scriptum

Eu, Manole, părinte al pietrelor şi
Copil al acestora încă
Din necuprindere cu privirea
Recunosc a-mi fi dărâmat zidirea
Până pietrele au crescut
De-a dreptul pe trupul meu
Recunosc a-mi fi înşelat calfele
Preacuprinse de trebi pământeşti
Care nu m.au recunoscut
Sub straiele femeieşti
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Ochii înmuguresc la oră fixă
să uite durerea porumbeilor exilaţi pe pământ
un vis transparent evadează
lanţurilor li s-a spulberat speranţa
Inima levitează
între cerul meu
şi celălalt cer...iluzoriu
Cuvintele uşor cedează tronul corpului
.........................
Un fâlfâit mai departe
îşi regăseşte jumătatea
jonglând cu atomii universului

Carmen stanciu

Păcate

În numele tău
Am măturat munţii de aur
şi-am încondeiat trupul unei păduri
...cu poeme
În numele tău
Am decapitat o familie de garoafe
Am furat măselele scoicilor
şi-am golit primăvara de muguri
În numele tău
Am lovit cu călcâile pietrele de nenumărate ori
Am şifonat liniştea poeţilor pentru dulci cuvinte
şi-am înlăcrimat feciori gonindu-i spre chilii
În numele tău
Am închiriat sufrageria din torace
şi-am abandonat
...numele meu.

Pasărea

Ceva-ţi zvâcneşte sub tâmplă,
un fâlfâit de aripi se-nfiripă sub gene.

Un ţipăt metalic se naşte în ureche
şi-n venă fierbe-nvolburată arta.
Sub frunte inspiraţia doare
mâinile tale sunt un şemineu
mărturiseşti cu genele
arderile incomplete ale cuvintelor
Dai drumul păsării din piept
pe ascuţitele pietre ale criticilor...
şi speri...

Evadare eşuată

Genele au căzut de prea multă ploaie.
Vechiul toiag a smuls un zâmbet orbului din mine
Adormi fără griji, am pus ceasul sa sune, iubite!
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Dorinţa a zămislit aripa dreaptă...
miroase zborul...
Din inima de ieri
un gând de aripă îşi plânge penele
...le-a incendiat amorul,
Toiagul s-a frânt.

Se plânge-n Paradis

Cutremur...
s-au sfărâmat Sfintele Porţi;
Păianjeni negri
au năpustit pe albii îngeri
Din puritatea lor
s-adapă înveninaţii demoni
Cu sânge,
ei sug din pieptul lor laptele nemuririi;
Se crapă cerul,
bucăţi de plumb cad peste-a îngerilor aripi
Şi fâlfâind
cad penele greoaie şi totul se răstoarnă;
Otrava dulce
se varsă-n cupele PreaSfintei Ape;
Se sparge-n trei
până şi cel din urmă clopot;
Neadormiţii viermi
se mişcă-n inimă de serafimi;
Se zbat
în bălţi de sânge heruvimii
Şi flori de mucegai
le cresc acum pe stinsele aureole;
Arhanghelii se tem
se stinge cu-ntuneric a cerului lumină;
Se nasc din îngeri şerpi
un iris se-ngrozeşte iar celălalt plânge;
Se umple orizontul
de corbii însetaţi de sange...
Se lasă frig şi-i cenuşă ţipăt şi-ntuneric
...se plânge-n Paradis
şi totul se transformă-n moarte
căci El, prea obosit
... a aţipit puţin...
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Poemele Anei

(fragment)

Motto:
,,...porunceşte pietrelor acestora
să se facă pâini”
Ieşită din zid, Ana îl caută iarăşi.
Se poartă pe sine-ntr-acolo cum şi-ar purta merindele,
piatră fierbinte pentru alte pietre fierbinţi.
(Zidul acela e bun şi de-ncălzit oasele din ochi, mamă
Sulfino!)

Timpurile Anei

Timpul Anei se împarte astfel:
timpul unu: înainte de intrarea în zid,
timpul doi: cât a stat în zid,
timpul trei: după ieşirea din zid.

Ana a ieşit de mult din zid.
Umblă prin lume de mult.
Totuşi, prezentul ei e mereu timpul doi.
Ieşită din zid,
umblând în lumină,
prezentul e zidul.
Ieşită din zid,
ea este tot a zidului,
zidul este al ei.
Ană, tu calci prezentul şi viitorul cu trecutul.
Ană, timpul concentrat, în stare pură,
se sprijină de zid,
zidul se sprijină pe tine,
pe oasele tale străvezii.
...coloana vertebrală multicoloră,
translucidă,
vibrează.
Cântă.

Merindele ☻Anei
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Ana, ieşită din zid
nu mai ajunge
nici nu mai are unde
şi cine s-o oprească:
ploaia plouă-n ea
vântul bate în coşul cu merinde.
Merindele Anei sunt
sâmburi de gutui
,,şi-atâta miere neagră”
,,chemaţi poezia la masă”
şi haimanaua,
trupul haimanalei
este deja pe masă.
Luaţi şi mâncaţi !
Şi nici n-o să vă placă
merindele,
poezia aceasta care nu spune nimic
când totul s-a spus.
Credeau c-au înfiinţat un club de tricotat,
de stat de vorbă cu mâinile,
un club de tăcut cu mâinile,
căutând boiaua
şi modelele vechi
poezia asta care nu spune nimic
doar o plimbă pe Ana
pe toate drumurile deodată
cu banala viteză din basm,
a gândului.
Ana umple un coş uriaş la supermarchet.
Şantierele de construcţie sunt uşoare jocuri de lego
fără ,,piatră unghiulară”.

Născut în zidul de seve

Ana mea a fugit ca din puşcă.
Din zid, drept în scorbură.
Acolo a născut, în zidul de seve.

Cu fiu-i de mână,
amândoi cu spatele la zid,
pleacă printre munţi, printre trestii,
cu faţa spre cer,
cu faţa spre ceaţă.
Mersul tău a devenit mai calm.
Se aţine înaintea ta,
în nori,
emoţionat,
zidul.

Ultimul poem al Anei

Cară sacoşe grele de i se rup mâinile,
poartă pe cap coşuri cu pâine,
pe braţe, căni gătite cu fructe,
trage după ea năvoade pline cu peşti,
jerbe mii pe mormânt îşi adună
această femeie ce vine la mine cu mâinile goale
şi de la care poştaşul nu-mi mai aduce
niciun manuscris.
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şi să strig: „Sunt gata să plec oriunde cu voi,
bezmetice iele!”

Pentru o zi

Îţi înotau în părul blond
Turme de reni îndrăgostiţi,
Ca nişte nori în care marea
Intră să guste peşti opriţi.
II
Erai frumoasă ca o umbră
Ce-mi lăcrima în orice trup,
Ardeai ca zodia iubirii,
Ca pojghiţa din bot de lup.

Adriana SITARU

Lada de zestre

În lada de zestre a inimii
Pe care mi-au dat-o străbunii,
Port munţii şi grâne de vară
Şi fulgerul cald al ţărânii.
În lada de zestre a inimii,
Port respiraţia mării,
Balade cu trupul de lemn
Şi rădăcinile ţării.
În lada de zestre a inimii,
Înfloreşte în limba română,
O harpă de lut în amiază
Şi-un sâmbure alb de fântână.

În lada de zestre a inimii
Port scrisorile unui Poet,
Sentimentele viei de toamnă,
Ce coboară în mine, încet...
În lada de zestre a inimii,
Port columne şi naşteri de daci,
Înregistrate în fugă
La Oficiul Stării de Maci.
În lada de zestre a inimii,
Pe care mi-au dat-o străbunii,
Port pâinea şi sarea şi vinul
Şi fulgerul cald al ţărânii.

Jur

Jur pe toate poeziile mele
care ştiu să aducă ninsoarea
tocmai de la Cercul Polar,
că pot fi cea mai albă mireasă
dacă m-ai lăsa să-ţi şoptesc în limba ielelor
o poezie măcar...
Jur pe toate hergheliile
închipuite şi neînchipuite
ale poeziilor mele,
că pot alerga şi într-o carceră de la Conciergerie
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III
Pentru o zi ai fost a mea...
Dansai un vals ca o cădere,
Cum plânge luna te-nvârteai
În pas îndoliat cu sfere.
IV
Şi te-ai oprit în faţa mea
Urcând terasele cântând...
Parcă erai copac cu rodii
Solfegiind seminţe-n gând...
V
Şi mi-ai zâmbit cu-n smalţ de stea
Lipit pe gura ta enormă,
M-ai invitat la dans în apa
În care peştii nu au formă.
VI
Şi am dansat ca-ntr-un blestem
În care vinul se îmbată,
Până ce noaptea a murit
Pe sânul meu rotund de fată...

Sânge de menhir

Te-am iubit sub pomul troiţei de ger,
Stepele, din ocne, se urcau în cer
Şi-alergau în iarna dropiilor sfinte…
Din cenuşa albă înflorea un dinte...
Sfârtecau lupoaica şi trăgeau din vis
Marginea de aur dintr-un paradis...
Eram îngeroaică fără Dumnezeu
Ce-şi urla tristeţea într-un ceaun cu seu.
Te-am iubit sub pomul troiţei de ger,
Îţi cântam din flaut şi ardeam în cer.
Flăcările toate căutau s-aprindă
Ochii tăi albaştri scoşi dintr-o oglindă.
Te-am iubit cu spaima ultimei ninsori,
Împuşcam cu dropii coapse de viori.
Şi-aşteptam să-mi cânţi, noaptea-n cimitir
Şi să bei din mine sânge de menhir…

Poesis

DEBUT

Cu bucurie deschidem paginile revistei noastre
Claudiu Haures este încă elev la Liceul "Eudoxiu
Hurmuzaki" din Rădăuţi, dar ca poet are exact vîrsta
debutului. A descoperit magia poeziei la 11 ani, dar
abia în ultimii 3 ani, îmi mărturiseşte el, a avut revelaţia scrisului. O revelaţie a scrisului dar şi una a lecturii,
pentru că lui Claudiu Haureş îi plac Rebreanu, dar şi
Marcel Proust, Slavici dar şi Dostoievski, Bacovia dar
şi Cărtărescu… Lecturile sale sunt deja solide, iar pasiunea sa pentru istorie si filosofie, pentru istoria religiilor şi pentru limba franceză, l-au ajutat să-şi construiască un profil de tînăr poet curios şi febril, scormonitor în sfera metafizicii şi a limbajului. «Poezia este o
parte din mine, este acea jumatate din mine care îmi
desăvîrşeşte spiritul… « îmi mărturisea Claudiu într-o
scrisoare.
Ghicesc, printre rîndurile sale, care deseori sunt inflamate şi pline de interogaţii, pe lîngă vocaţia poetică
şi una eseistică.
Pentru moment, însă, îi vom da cuvîntul, în acest
număr al revistei «Hyperion», tînărului poet Claudiu
Haureş. Iar eu personal îi predau într-un fel şi o ştafetă,
întrucît sunt rădăuţean, ca şi Claudiu. Mă văd eu însumi cu 35 de ani în urmă, aşteptînd nerăbdător «botezul focului», sărbătoarea debutului, naşterea oficială
ca scriitor! Ah, debutul, ce capcană şi ce pariu în acelaşi timp! Capcană necesară, pentru că înseamnă un
moment important în viaţă, dar ce pariu cu lumea în
acelaşi timp, ce responsabilitate asumată. Un poet care
debutează e ca o stea care se aprinde undeva pe firmamentul literaturii. O stea printre alte zece mii, o sută de
mii, un milion… Debutul oficial este o teribilă decizie
de a intra într-o competiţie extrem de strînsă, uneori
nemiloasă, în care talentul nu este suficient, el trebuie
completat de muncă şi are nevoie uneori şi de puţin
noroc. Literatura este o vocaţie dar şi o aventură, o misiune asumată în faţa unui public neiertător, care sancţionează scurt orice trădare, orice notă falsă…
Îi urez, în orice caz, lui Claudiu Haureş «drum bun»
în această expediţie cosmică pe care o începe ca poet.
«Iubesc poezia precum iubesc viaţa, precum iubesc fiecare răsărit de soare şi fiecare apus pe care le privesc…»
îmi mai scria Claudiu într-o scrisoare. Un om care iubeşte poezia este însă, în primul rînd, un mesager misterios, cineva care are ceva de spus. Să-l lăsăm deci să
spună, să ne spună, să ne povestească prin talentul său
ceea ce crede el că este esenţial să aflăm. Să-l urmărim
cum evoluează, cu ce spirit de responsabilitate literară
nu numai pentru cuvîntul scris, ci şi pentru cititorii
săi de rînd… Pentru că adevărata luptă începe de fapt
după debut, şi durează uneori decenii întregi. Poate că
peste 35 de ani Claudiu va fi un important scriitor român care va scrie la rîndul lui o prezentare într-o revistă pentru un tînăr liceean şi poet… Ştafeta aceasta este
făcută să circule, să o lăsăm deci să pornească la drum.
Matei Vişniec
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Claudiu Haureș

Epilog

De astăzi
statuile care cândva
vociferau absent
mâinile care pipaiau vidul
au amorţit
cuprinse de mirajul Eternului
amor.
De astăzi
îngerii şi-au închis ochii
înlacrimaţi
aşteptând în vreun ungher
survenirea miracolului
cuprins între parantezele păcatului
uman.

De astăzi
ceasul nu va mai bate orele 12
în melancolia sa taciturnă
ci va grava în Timp durerea
ascendent
şi poate inconştient
călăuzit de vocile ce strigă încătuşate.
Nu.
de astăzi,
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zeii vor privi îndoielnic vieţile scăldate în banal
vor arunca fărâmele perfecţiunii în mare
vor strivi cu indiferenţă aspiraţiile
vor uita numele tău,numele meu,numele nostru
şi vor plânge...
De astăzi,
odele închinate temător spre ceruri,
îşi vor găsi finalul
pecetluite absurd
măcinate de remuşcările perfide
rostite vag
în noapte.

Puncte de suspensie

Solitudinea cântată în do minor
închisă după uşile întredeschise
simţită adânc de cei care
o condamna
renaşte.

Iubirile purtătoare de temeri
reintră cu paşi timizi, dar gravi
în labirintul noului univers
al cărui nume nu-l desluşeşte
decât glasul anost la Timpului

uneori,
stingându-mă
singur.
Nu vreau
să o ignor
dar nici să mă
distrugă treptat.
De aş cunoaşte-o,
poate
ar fi
altfel
deşi nu concep
cumunicarea
cu necunoscutul.

Zeificator

A încerca
să îmi definesc
propria existenţă
pare banal
dar totodată
ceva supranatural

Numai poetul îşi simte tăcerea
tot mai aproape de îngeri
strivită de valul uitării frivole
inertă, cufundată în oceanul morţii
premature.

pentru că
nu-mi stă mie,
individului simplu
în putere
să definesc
viaţa.

Dialog

Chiar dacă

Cuvintele cărora le dau
un sens
pătrund uşor printre zidurile
purtătoare de păcate
printre inimile frânte absurd
printre clipele sortite uitării.

Neaşteptat,
se nasc fugitiv, se înalţă în măreţia
năucitoare şi totodată simplă,
îşi strigă durerea
şi se prăbuşeşte treptat
în altarul vieţii.
Pietrele circular aşezate
trădează eternul, creează visarea
sub aripa ruptă a îngerului orb
ce culege spinii căzuţi în nisip
şi-închină osanale spre ceruri
ce poartă stigmatul durerii.

Straniu

,, A fi
sau a nu fi “
aceasta e-ntrebarea
ce mă tulbură
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Nu spune nu
vieţilor de sticlă
ce zac
pironite
pe peronul de lângă
căile ruginite din centrul vieţii
şi îşi duc ostenite
crucea morbidă.
Uneori
se pierd ignorate, învăluite de
fumul trecător, nepăsător
ce mătură drumurile
în asceză.
Dar
se termină tragic
drumul lor
ajungând în centrul necunoscutului
unde le va învălui
o profundă şi rece
durere.
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(Din însemnările erotice ale lui Nelu Sanepidu)

ADA. DE NICĂIERI. DE ORIUNDE

O să-ncalc, dragă Iuliu, cronologia escapadelor mele trăite
după dimineaţa „revelaţiei” mele (am pus ghilimele pentru
tine şi – bănuiesc – rictusul tău ironic), pentru că simt nevoia să-ţi povestesc un episod ce nu s-a petrecut în toamna
aceasta, ci în vara precedentă, deci cu un an şi ceva înainte
să fi împlinit 30 de ani. Şi tocmai acum când îţi scriu şi
sunt plin de ideea de „spiritus loci”, îmi dau totuşi seama
că nu numai o fiinţă poate să exprime acest spirit, ci sentâmplă şi invers: anume că un loc, un spaţiu poate împrumuta, fie şi temporar, aura, caracteristicile sale celor care
trec prin el sau chiar locuiesc acolo. O să vezi îndată de ce.
Ada. Costineşti. (Sau, mai bine: Costineşti. Ada).
Îi plăcea să facă dragoste şi sinceritatea acestei dorinţe se vădea şi-ntr-aceea că nu transforma actul amorului
într-o strălucitoare demonstraţie de tehnică – semn clar,
după mine, al ipocriziei, al plictiselii feminine şi-n fond al
unei premature îmbătrâniri – ci se silea s-ajungă cât mai
repede la momentul suprem pe care, simţindu-l apropiindu-se, şi-l pregătea şi-l savura destul de ciudat, ţinându-şi
respiraţia aproape un minut, până se făcea vânătă. Întrun fel, mă obliga şi pe mine să fac acelaşi lucru şi-al naibii
să fiu, dragă Iuliu, dacă nu era foarte excitant, fiindcă încetând zgomotul răsuflărilor noastre, însuşi timpul părea
suspendat şi singur sunetul înfundat al corpurilor lovinduse era desprins de noi – banda sonoră a unui film porno
pe care o ascultam avizi, cu respiraţia tăiată. Nici măcar o
singură dată în cele cinci nopţi cât am fost împreună n-am
reuşit să rezist cât ea, totdeauna dădeam drumul aerului
mai repede cu patru-cinci secunde. Din această submersiune în lumea tăcută a plăcerii, cu mari peşti fosforescenţi
lunecând greoi şi lascivi printre picioarele ei albe, lungi, ea
urca la suprafaţă prin două ţipete, primul foarte scurt şi
ascuţit, al doilea prelung, tânguitor, crispându-i faţa şi făcând-o aproape urâtă. Din gura în sfârşit deschisă tâşnea
un aer care mirosea a bărbat. Mirosea a mine.Corpul îi era
străbătut la început de curenţi rapizi, apoi tot mai rari de
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electricitate şi puful auriu de pe buza de sus căpăta relief,
vibrând. Chipul i se destindea, redevenea frumoasă, deschidea încet ochii umezi şi şoptea de două ori:”Dragul meu,
dragul meu”. Deşi m-am gândit încă din a doua noapte că
vorbele astea nu sunt decât o obişnuinţă, un clişeu de postludiu, trebuie să recunosc că felul cum le rostea m-a tulburat de fiecare dată.Le rostea ca şi cum în clipele următoare
m-aş fi sculat din pat şi m-aş fi dus pe front.
O chema Ada. „De unde eşti?” „N-are nici o importanţă”, mi-a răspuns, zâmbind, şi n-am mai insistat: eram la
Costineşti, celebra noastră Staţiune a Tineretului, şi mulţi
merg acolo ca să-şi piardă identitatea de moldoveni, de bănăţeni, de maramureşeni, de educatoare, de studente, de
eleve în anii terminali de liceu, de educatoare singure, de
banali artişti plastici, de sculeri-matriţeri acneici ş.a.m.d.
Merg să devină, conştienţi sau nu, dar cu o frenetică disperare, Maeştri sau Victime ale Aventurii. Pentru două săptămâni sau zece zile, îşi leapădă identitatea, spiritul de de
acasă, aşa cum îşi leapădă şerpii pielea. Tot bucuria anonimatului, vezi?
Am agăţat-o în cofetăria de lângă ringul de dans în aer
liber. Nu prea intru eu în cofetării, nu le am pe astea cu
dulciurile, nici nu ştiu ce căutam acolo, probabil ţigări. Am
observat-o imediat: stătea singură la o masă şi mânca o savarină. Pentru mine, o femeie care stă singură la o masă
într-o cofetărie şi mănâncă o savarină e pe jumătate futută.
Mi-am luat şi eu o amandină şi m-am aşezat la o masă în
faţa ei. M-a privit în treacăt: dacă aş fi femeie şi aş vedea
într-o cofetărie aproape pustie un bărbat singur mâncând
o amandină, l-aş crede un tăntălău. Cred c-aşa arătam
şi eu. Ba am mult, am avut şansa cu totul întâmplătoare ca la a doua linguriţă să-mi scap amandina însiropată
pe piept, pe impecabilul meu tricou fals „Nike”. A pufnit-o
râsu’. Dacă nu ataci o femeie atunci când o înfundă râsul
în privinţa ta, mai bine n-o mai faci niciodată. Am întins
rapid mâna peste masă şi m-am prezentat:”Nelu”. „Ada”,
mi-a răspuns, dându-mi la rândul ei mâna, cu ochii încă
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râzând. Peste un sfert de oră dansam în tăcere pe ring, îmbrăţişaţi corect, iar peste încă un sfert ne sărutam, tot fără
să fi scos o vorbă, pe mica tersaă spre mare unde se sfârşeşte aleea ce trece pe lângă punctul sanitar. A urmat apoi
scena trăsurii din „Madame Bovary”, dar fără trăsură, fără
cai şi fără vizitiu: ne-am sărutat lângă falusurile din ciment ale sculptorului Apostu, am coborât pe plajă şi ne-am
sărutat la la capătul promontoriului cu bolovani, unde tu
te căţărai să pescuieşti guvizi, ne-am sărutat lângă obelisc,
am închiriat o hidrobicicletă şi ne-am sărutat într-o dulce
derivă pe lac, am mers spre Golful Francezului şi ne-am sărutat în vântul foşnitor de pe faleză. Ne sărutam din zece-n
zece metri şi deja mă durea limba. Spre miezul nopţii, m-a
luat de mână şi m-a dus într-una din acele căsuţe de lemn
pe care şi tu, dragă Iuliu, cred că le cunoşti, cu două paturi
pitice, ca de copii. Stătea singură.
Nu ţi-o voi descrie. Asta ca să-ţi contrazic încă o dată
teoria ta privind infinita varietate a organului sexual feminin. Nu ştiu câtă experienţă ai tu în domeniu (şi cum eşti

pudic, nici nu mi-ai mărturisit mare lucru), dar cred că,
fără falsă modestie, aici te depăşesc. Cu riscul de a te supăra, nu cred că există decât în imaginaţia ta vulve relaxate
sau crispate, osoase sau muşchiuloase, reci sau calde, romantice sau clasice, gotice sau baroce, postmoderniste sau
proletcultiste, vitale sau sinucigaşe, cum le-ai categorisit tu
odată înfocat, la un pahar cu vin. Nu, Iuliu: în liniile sale
esenţiale, organul sexual feminin e acelaşi. Doar ceea ce se
petrece în jurul lui e un accident genetic. Dacă n-ar fi
acest accident care le transformă trupul, înfăţişarea, femeile ar trebui să fie, toate, frumoase.
Ia-o aşadar, cu titlu de inventar, că Ada de nicăieri, de
oriunde, era frumoasă.
N-am mai văzut-o de atunci niciodată. Sper să n-o
mai văd. În fond asta e şi condiţia oricărei capodopere
amoroase
(fragment din romanul în pregătire
„Un om din Est”)

Doina Ruşti

Î

O crimă şi patru oameni care trăncănesc
1. Sorina

În fiecare dimineaţă, la ora 7, sunt la birou. Deschid
geamurile, aduc apa pentru cafea, scot din dulap ibricul,
borcanul cu zahăr, linguriţa, reşoul şi ceştile. Cafeaua
şi-o ţine fiecare pe unde poate, care prin genţi, care prin
dulapuri. După mine intră pe uşă Tudorică: Sărumâna,
Sorinuţa! Ras, aranjat, nu l-am văzut niciodată, Doamne-fereşte, cu hainele în dezordine sau neras. Eu: Neaţa,
Tudorică! Şi pe urmă cu glumele - că unde-ai dormit azinoapte? te-a sunat tataie în demenţă, ba nevastă-ta e aşa
şi pe dincolo -, ca dimineaţa la serviciu, cu cine-ţi permiţi.
Iar eu cu Tudorică - unghie şi carne. Păcat că e-nsurat - şi
cum se-ntâmplă cu băieţii buni, însurat la repezeală: şi
urâtă şi putoare şi numai cu liceul. Dacă-ţi aduci aminte
aşa a păţit-o Nanu cu Mona. Până la urmă s-a-nsurat cu
ea! Ei, cum nu?! N-ai mai ţinut tu legătura, dar chiar în
anul ăla, când am terminat liceul! Bine. Hai că-ţi spun
mai departe. Gligosul ăsta, că nu-i zice nimeni cum îl
cheamă. Cum să-l cheme? Grigore Vasile, dă-l în pizda
mă-sii de Gligos! L-ai văzut? Ce să-ţi spun! Haiu-buhaiu!

56

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

Distracţia biroului! Un omuleţ vai de capul lui, nici n-am
ce-ţi povesti! O chelie, o pereche de ochelari şi cu hainele
trase prin cur. Nici tânăr nici bătrân. El e singurul rămas
cu Şcoala Tehnică - o şcoală, cum nu ştii? Şcoală proletară, pe care-au echivalat-o pe vremuri cu liceul. Pe urmă
s-a revenit şi i-a ras pe unii la nişte restructurări, numai
neica Gligos s-a cuibărit bine-merci. Genul ăla umil, tipicar, mocăit, nu bea, nu fumează, nu cafele. Semnează
condica, sărumâna - mie -, neaţa, Tudorică, se-aşează la
masa lui şi n-aude, nu vede. Cum? Başmacikin? Nu, domne, ăsta e de comă! Dacă mă crezi, are un penar de-ăla
de lemn, cu desene imprimate, cum aveam noi în şcoala
primară! Şi ce crezi că ţine în el? Radiere! Toate mărimile,
toate culorile, toate ciurucurile.
Şi-acum despre Victor. În primul rând, că-e un băiat
de vârsta noastră, coleg de an cu Tudorică, dar a venit aici
după noi. La vreun an- un an jumate, cred. Vesel, galant,
da-glume, da' poante! Ce să-ţi spun, chiar şi-n ziua aia
nenorocită, intră-n birou pe la şapte şi zece, ca niciodată, că el mereu e-n întârziere, şi intră, cum îţi spun, c-o
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sticlă de vodcă-n mână, şi zice v-am salutat, curvelor, că
era haios, numai viaţă şi amor, astăzi nu se munceşte, astăzi se bea!
Dar ca să-nţelegi toată nenorocirea asta cum s-antâmplat, trebuie să-ţi spun mai dinainte şi să-ţi spun că
fără Victor Barac ne-am fi dus demult la balamuc, fără
alegere. El era viaţa, el era sufletul biroului ăsta. Iartă-mă,
să-mi trag nasul că nu mai pot.
Uite, să-ţi povestesc o chestie ca să-şi dai seama de ce
era în stare băiatul ăsta. Odată, ca un făcut, nu era nicio
gumă în tot biroul. Gligos, ţi-am spus: un penar cu gume.
Dar decât să-i fi cerut, mai bine te duceai să-ţi cumperi.
Scotea penarul, scotea binişor şina, răsfira cu două degete radierele. Lua una - o punea la loc; pipăia pe-albastra,
palpa două-trei şi în fine îţi dădea una de să-ţi rupi buricele ştergând cu ea. După-o oră te-ntreba dacă-ţi mai trebuie, ca să şi-o pună la loc în penăraş. Puteai să-nnebuneşti! Ei, şi-n ziua aia la fel. Numai că ce-i vine lui Victor?
Iese din birou, ce-a făcut ce n-a făcut, că se-ntoarce c-o
meclă de să-l crezi şi să mori şi zice:
- Gligos, fratele meu, fuga-marş că te cheamă omu'!
- Domn Şef Sticleanu?
- Da, el-singur!
- Mă, tu iar mai faci vreo poantă!?
- De data asta e pe bune!
Nu iese bine Gligos, că-l aud pe Victor:
- Nenicilor şi pulicilor! Fraţi, cumnaţi şi diplomaţi! Hai
să-i punem lu' ăsta căcat în penar!
El o clocise de dimineaţă, c-avea o cutiuţă de Nivea cu
materialul propriu.
Nu-ţi mai spun cum am stat cu nasul în hârtii vreo
juma de oră, după ce s-a-ntors Gligos şi cu şeful după el,
cu scandal, că ne ţinem de prostii, că disciplina muncii,
că ne sancţionează. Ci-ţi spun doar atât: să te gândeşti în
amănunt ce-a fost după ce Tudorică i-a cerut o radieră.
Eu şi-acum îl văd: ptiu, c-am greşit, daţi-mi, mă, în pula
mea, o gumă. Noi pe fază: N-avem, n-avem! Toată lumea
era cu ochii pe penarul lui Gligos, care penar, cum ţi-am
povestit!

2. Sticleanu

- Domnişoară dragă, dumneata te gândeşti că aici e literatură, o dramă mediocră de funcţionari mâncaţi de
rutină. Sau poate cauţi senzaţionalul, faptul nemaipomenit, care să te lanseze ca scriitoare. De ce nu mergi
dumneata la poliţie? Ei au toate datele tragediei, ca să
zic aşa, pentru că aici s-a petrecut un lucru nefericit şi
dureros, eu nu ştiu ce v-a povestit d-na Sorina, dumneaei mi-a spus c-aţi fost colege de liceu, parcă, şi se poate
ca din cauza asta să-i fi acordat un credit mai mare, dacă
vă cunoaşteţi din şcoală. Eu am să vă relatez cum văd eu
lucrurile, ca şef de serviciu ce sunt de 20 de ani şi-i ştiu
pe toţi pentru că de-aia sunt pus aici.
Adevărul este că în biroul ăla mereu s-au ţinut de
poante proaste, nu zic de d-na Sorina, ci mai mult de
băieţii ăia, vorbesc de Victor Barac şi de Tudorică Roşca. Ei doi se distrau pe seama lui Vasile. Băiatul acesta,
Grigore Vasile, e un om foarte capabil şi-l am în serviciu
aici de mai bine de 15 ani, timp în care n-a avut nicio
abatere, nicio întârziere de lucrări şi ce să vă spun de
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rest că e un om foarte la locul lui. Ce e drept, n-are facultate şi poate de-aia şi ăştia tineri îl şicanau. Dar ştiţi
cum? Ce nu i-au făcut - pioneze pe scaun, i-au ascuns
geanta, îi încurcau hârtiile, până şi murdării în penar
i-au pus, să mă iertaţi, dar cu ochii mei am văzut, iar pe
Vasile o dată nu l-am văzut să se enerveze ori ceva. Nu
le-a purtat ranchiună pentru nimic! Ba chiar mi-a şi zis
lăsaţi, domnul Sticleanu, sunt tineri, o să le vină mintea
la cap.
Ei, şi să vă spun cum a fost: Vasile Grigore a plecat
nişte zile pe teren, că noi aici mai facem şi deplasări de
serviciu, iar băieţii ăştia doi, acum nu ştiu dacă Tudorică sau Victor, i-au umblat prin sertare şi-au dat de biletul ăla de Loto. Luni au pus mâna pe loz, ştiţi de-ăla, pe
care-l răzuieşti şi scrie, de cele mai multe ori, necâştigător. Cum s-or fi gândit, cum le-o fi venit în minte - n-am
de unde să ştiu, atâta am aflat şi eu pe urmă că i-au făcut
din el bilet câştigător.
Grigore Vasile s-a-ntors de pe teren într-o joi şi vineri s-a-ntâmplat povestea asta urâtă. Cum a intrat
omul în birou, joi dimineaţa, cum a-nceput distracţia.
Că ia să vedem unde punem noi dosarele astea, că e loc
în sertar aici, că ce-or mai fi zis, în tot cazul au dat ca din
întâmplare peste biletul de loterie şi l-au făcut să-l răzuiască, să-i dea bronzul ăla jos şi- bineînţeles: surpriză!
Deci, dragă domnişoară, l-au făcut pe Vasile să creadă
că-a câştigat o Dacie şi l-au făcut să se ducă la agenţie
cu lozul falsificat. Sau aşa au crezut! Veţi zice că e Caragiale. Dar nu e.
Vasile nu le-a dat nicio clipă satisfacţia pe care o aşteptau, ba chiar le-a spus de mai multe ori că el crede că
e o farsă, că nici n-are de gând să verifice, apoi a luat lozul şi l-a pus în buletin şi cică le-ar fi şi spus că dacă se
dovedeşte că e fals, ei o să-nfunde puşcăria.
Iar a doua zi s-a întâmplat nenorocirea pe care o
cunoaşteţi.

3. Tudorică

- Ce să-ţi mai spun eu dumitale acum, dac-ai vorbit cu poliţia? N-ai vorbit? Nu cred eu aşa ceva! Cum
ai ajuns aici? Cum?! Când nimeni nu vine că nu-i lasă.
Ce crezi? Nu-i lasă, nu-i aşa? Nici nevastă-mea. Doar
dacă dumneata te-ai duce la ei şi-ai interveni... dar zici
că n-ai fost la poliţie... Sau la şefii dumitale - dacă ai
pune o vorbă, măcar nevasta lăsaţi-o, domne, vă rog
eu, zici şi dumneata că-i rogi. Dacă nu se poate - nu se
poate. Sau cu legitimaţia de ziarist. N-ai? Sau de scriitoare, ce-o fi. Păi dacă n-ai, ce să-ţi spun eu. Cum să te
ajut eu care sunt atât de nenorocit? Crezi că de povestit îmi arde mie, că mi-a fost ca un frate, nedespărţiţi
eram, colegi de birou şi prieteni la cataramă. Dă-mi şi
mie o ţigară. Aşa, aprinsă.
Întâmplarea! Asta a fost! O întâmplare. Şi ce bucuroşi mai eram, mai ales eu, care am adus şi maşina de
tipărit, ştii de-aia pentru copii, o tiparniţă, cu cerneală, în care potriveşti literele. Şi ce-am mai vorbit şi ceam mai râs! Cum ne-am mai chinuit să poleim căcatul
ăla de loz... O glumă, înţelegi? O glumă şi nimic mai
mult. Că Victor era o fire veselă şi numai umor, nu te
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puteai certa cu el, d-apăi s-ajungi la bătaie sau la... iartă-mă, dar nu mai pot, nu mai vreau să mi-aduc aminte,
ce pielea mea să-ţi spun când m-apucă demenţa, stau
închis aici de trei săptămâni, vai mama mea, în rând
cu criminalii şi cu toate scursorile. Şi din cauza cui? A
unui nenorocit, nu c-aş vrea acum să mă dezvinovăţesc! Ştiu prea bine: eu sunt vinovat, dar cauza cauzelor
rămâne râma aia, nici nu-l ştii, un limbric, genul ăla
bătut în cap, cu idei fixe, nu ştie de glumă, nu ştie de
distracţie, flăcău nefutut, că cine se uită la asemenea
jeg? Şi cu tabieturi radicale, mamă ce silă-mi-e! Să-ţi
mai spun şi ce l-am aşteptat a doua zi ?! Încă Victor a
venit la prima oră, c-o sticlă de vodcă, era vineri şi zice
Tudorică, astăzi e greu, că ne-aşteptam ca nebunul să
fie supărat pe noi şi de-aia mai bine era s-o dăm pe chef
şi pe veselie mare ca să nu ţină scandalul. Şi-a venit
cum a venit cu diplomatul ăla. Da, nene, cu diplomat!
Cum să nu-te caci pe tine de râs! Cu diplomat şi gătit
prună, cu costumu-ăl bun:
- Gata băieţi, om m-am făcut!
Şi noi, parcă mă văd că mi se făcuse milă de el, să
nu dea pe urmă în vreo dambla:
- Mă Gligos nu se poate, a fost poantă, mă, noi ţiam făcut biletul, spune-i mă Tudorică şi tu, că ai credibilitate la bibicu', spune-i că e fals în acte, îl mănâncă
puşcăria...
Iar tâmpitul şi mamelucul, gioarsa dracului, scârbă mi-e, Doamne, ce crezi?! Că lăsaţi băieţi că vă ştiu
cine sunteţi, de data asta nu se prinde şi-apoi poantă-nepoantă nici nu mai are importanţă, că nici măcar
n-am mai ajuns la ghişeu. Şi deschide diplomatul care
era plin cu bănet. Ştii cum? Teancuri-teancuri, ca-n filmele cu mafioţi! Una e să vezi în filme şi alta să-i ai sub
geană. Se lăsase o tăcere de-ţi ţiuia creierul, iar când
ne-am dezmeticit noi, flocul ăla a-nceput să ne spună: Că l-a luat unul în primire de la uşa agenţiei că nu
cumva aveţi ceva pe bilet, că poate e cumva o maşină,
că, îi zicea ăla, e intrat unchiu-meu la belea, că nu ştii
cum e cu legile în ţara lu' Peştele prăjit? Şi pe urmă
l-a luat pe partea ailaltă că te duci să-ţi iei maşina ce
faci cu ea? Ori e stricată ori e gata obosită, că undeai mai văzut dumneata pomană de la stat? În fine, era
unul care voia să-şi acopere cine ştie ce furtişaguri şi
i-a cumpărat biletul. Biletul ăla falsificat de noi, cum
ţi-am spus. Ia colea diplomatu' ăsta, mergem alături în
holul blocului, îi numeri frumuşel, nu te-am văzut - nu
mă cunoşti.
- Aşa că băieţi, poantă sau noroc, cum i-o zice, om
m-aţi făcut! Mă duc să-i pun în bancă. A-nchis capacul
peste bănet şi dus a fost.
Şi pe urmă, cum a-nceput? Că era şi Sorina de faţă,
o colegă de sunt eu în relaţie foarte bună cu ea, şi-a zis
fata asta, Sorina, daţi-l, mă dracului, c-o să-l prindă!
Nu ştiu ce să zic şi din ce-a început, dar îmi aduc aminte că mi se cam pusese pata: janghelu' ăla făcuse avere
pe gluma noastră şi mai mult aşa la mişto, am început
să bag scenarii că Victore, tată, ăsta ne-a scos din casă,
o să ne-ncalţe şi pe noi, de fapt mai mult pe tine, că tu
ai fost cu ideea. Iar Victor a şi pus mâna pe telefon, să
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cheme poliţia. Eu am dat brânci la aparat: nu fi nebun,
stai cuminte, că te bagi în gura lupului, el - că tu ai adus
maşina de tipărit! Da? Şi cine ştie? Poate dacă mă torni
tu! Până-am ajuns de mi-a pus mâna-n gât, din cauza
unui nenorocit, care în timpul ăsta îşi punea banii la
păstrău. M-am smucit, i-am scăpat şi eu un picior în
burtă - n-a fost mult, câteva secunde acolo. Sorina ţipa
la noi... Şi pe urmă a căzut globul ăla şi mi s-a rupt filmul. Era un glob de fier, o chestie artistică pusă pe-o
policioară, de-o sută de ani ori de când stătea acolo, în
biblioteca de lângă biroul meu, ce bibliotecă!? O etajeră de-asta, de se clatină când treci pe lângă ea, şi eu
probabil că am apucat-o fără să-mi dau seama, să-mi
găsesc un punct de sprijin, că nu mai ştiam de mine, şi
aia s-a-nclinat, s-a zgâlţâit, au început să curgă de pe
rafturi pixuri, cărţi, dosare până s-a rostogolit şi fieroteiul ăla şi cum Victor lăsase capul în jos, cu ochii pe
genunchiul meu, bila i-a venit drept pe ceafă şi i-a fracturat coloana. Mort! Mort şi-ngropat Iar eu la pârnaie.

4. Aurel

Ai fost la poliţie? Bun! Dacă-ai fost, atunci ştii. Eu
sunt vecin cu Grigore şi prieten de peste 12 ani şi ceam făcut eu pentru el am făcut-o numai din prietenie.
Şi-au bătut joc de el. Păi 'mneata ştii ce-i făceau neisprăviţii ăia, Roşca şi ăla de-a murit? Dumnezeu să-l
ierte! Bun! Văd că eşti la curent. Altul în locul lui ajungea la balamuc. Nici ruşine, nici limită! Ajunsese de
pomina instituţiei şi nimeni nu putea să le facă nimic.
Nici sancţiune nu le-a dat vreodată, că ştii şi dumneata că e în detrimentul instituţiei. Şi nici s-ajungă prin
tribunale nu putea - pentru asta trebuie bani, relaţii şi
până la urmă tot nu câştigi mare lucru. Şi-aşa, ce neam gândit noi: cui pe cui scoate. A venit la mine-n seara aia, joi, cu biletul falsificat:
- Uite, mă, Aurele, ce mi-au făcut ăia?
Stătea săracul aici, sub viţa aia din curte, şi mă privea cu nişte ochi, cum se uită căţeii ăia bătuţi, de n-am
mai putut nici eu, cât sunt eu de înţelegător, că dumneata nu mă ştii, dar eu nici la ăia de mă-njură nu răspund. Şi mi-am zis păi stai aşa, frate, până când să-i
laşi pe unii să-şi bată joc de tine, mai ales când îi vezi
că nu-nţeleg nimic din bunătatea ta?!
- De data asta trebuie să pui picioru-n prag.
A mea a fost ideea. Eu i-am dat banii că tocmai îi
scosesem să fac o treabă. I-am pus într-un diplomat
de-l aveam prin casă şi i-am spus ce să zică şi ce să facă.
Şi el aşa a făcut.
N-am don'şoară! De ce să regret. Să-mi pară rău că
ei au fost proşti!? De-abia de s-a văzut cine rezistă la
poante. Dar cine credea c-o să iasă cu omor? Că noi
am aflat tocmai târziu. Când a fost? Aşa! Vineri a venit
să mi-aducă banii că-aveam de făcut o treabă, cum ţiam spus, sâmbătă - ca toată lumea, cu piaţa, cu treburi
-, a trecut şi duminică şi abia luni s-a auzit că Roşca l-a
omorât pe Victor Barac.
M-ai înregistrat ce-am spus ori abia acum începem?
(1993)
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Varujan Vosganian

Cartea şoaptelor

Letopiseţul familiei mele este ca funia clopotului celui
mare. Fiecare pagină care se întoarce e ca o bătaie de
clopot. Şi tot astfel a fost şi viaţa celor din familia mea,
călugări, prinţi, negustori, cărturari şi păstori, pribegi şi
osteniţi, cu faţa subţiată de vântul care bătea dinspre vremurile luate pieptiş.
Istoria nu a putut fi, în acest fel, un şir de morminte
care, în tihnă, se învelesc unul pe altul. Poţi imagina oameni plini de speranţă, mergând în urma călăuzei care
poartă nuiaua de alun. „Săpaţi aici, spune călăuza. Veţi
da de apă.” Intrarea călăuzei într-un sat, vestea sosirii sale
e un prilej de sărbătoare. Acolo unde e o apă curgătoare,
prin preajma ei va fi, mai devreme sau mai târziu, o fântână. Unde e o fântână va fi, într-o bună zi, şi o casă.
Călăuza noastră nu era, însă, primită cu bucurie. Nu
avea straie orăşeneşti, arăta mai degrabă ca un călugăr.
Tălpile îi erau desculţe şi părea că sutana nu i-a cunoscut
împunsătura acului. Fără să sângereze, călca parcă neapăsând, ci alunecând peste pietre. Oamenii îşi lăsau casele
şi avutul şi îl urmau în tăcere, ţinându-şi pruncii în braţe
ori de mână, pe cei destul de mari să meargă pe picioarele lor. „Săpaţi aici, spunea călăuza. În locul acesta va fi
un mormânt.“ Convoiul se împuţina, ca un şir deznodat
de mărgele. Între timp, pruncii din braţe căpătau puţina
putere pe care le-o dădeau piepturile mamelor şi coborau
din braţe, iar alţii le luau locul. Mergeau de atâta vreme
încât ajungeau să se bucure de odihnă, chiar şi cu preţul
unui mormânt. Mergeau de atâta vreme şi fără să ştie încotro încât au pornit-o, fără să-şi dea seama, spre cer. Pe o
funie nevăzută, care trăgea de toarta unui clopot ale cărui
margini se cufundau, rotunde şi neştirbite, cu marginile orizontului. De aceea, multe lucruri din mine nu s-au
născut şi n-au murit, ci numai pogoară.
Bunicul m-a dus, odată, la circ. Un cort mare, de culoare închisă, pe tăpşanul unde altădată fusese ocolul de
vite. Dresorul dăduse foc cercului pe care îl ţinea în mână
şi leoaica, după o scurtă ezitare, a sărit prin el. Apoi s-a
dus, cuminte, şi s-a aşezat la locul ei. Staţi, a zis mătuşa
mea Maro, ştergându-şi de şorţ mâinile umede şi alăturându-se celorlalţi din fotografie. De aici, ca într-un joc
de marocco, fiecare urmează drumul lui. O mână nevăzută ridică beţigaşele unul câte unul, fără să le clintească pe
celelalte. Maro zâmbeşte în fotografie, cu palmele lipite
de fustă. Ca să nu sclipească umezeala de pe ele. Intrarea
în timp. Urmează ieşirea. Maro, căutată de ieniceri, aruncându-se de pe stânci, în apele tulburi şi deja înroşite ale
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Eufratului. Cercul a rămas să ardă în urma ei. Alte femei,
mirese sau mame, se pregătesc să sară prin cerc. Convoi
fără sfârşit. Pietà. Se apropie tăcuţi şi, pentru o clipă, fiecare se aşază în braţele Fecioarei. După aceea, nu mai ştiu.
Singura fotografie completă a familiei mele se găseşte în clasorul meu cu timbre. Veţi fi miraţi, căci în locul
unor chipuri armeneşti, cu sprâncene groase, cu ochi neguroşi, veţi găsi peruca pudrată a lui George Washington,
coroana reginei Elisabeta sau cedrii Libanului.
Bunicul m-a învăţat cum să dezlipesc timbrele de pe
plicuri, fără să se strice. Pe colţul unde e timbrul, se aşază
vată îmbibată cu apă. Când hârtia se umezeşte, colţul se
îndoaie şi timbrul, odată adezivul dizolvat, se dezlipeşte încetul cu încetul. Apoi timbrele se pun pe policioara
sobei, la uscat. Iată-le, aşadar. Istoria cea nouă a familiei mele, rămasă după destrămarea convoaielor. Pornită
din Adana, Van, Afion-Karahisar, Constantinopol. Trecută prin deşerturile Mesopotamiei, prin orfelinate, printre cadavre părăsite la marginea drumurilor sau plutind,
îngroşate de apă, prin pântecele întunecate ori punţile
slinoase ale vapoarelor, printre bagaje încropite în grabă.
Un nou cerc de foc prin care trupurile se subţiau, să poată sări.
Statuia libertăţii este mătuşa mea, Haigui, sora lui Sahag Şeitanian. A venit în România în 1919, iar după al
doilea război a emigrat în Statele Unite, prin Liban. Timbrele cu Statuia libertăţii poartă dedesubt, pe plic, scrisul
ei îngrijit, trimis de pe coasta de est, din Hartford. George Washington vine de pe coasta de vest. Sub el, adresa e
scrisă de mâna grăbită a unchiului Kevork Kiulahian, vărul tatălui meu, sau de mâna ordonată a mătuşii Anahid,
sora unchiului Kevork. Iată şi vulturul american, cu aripile deschise, umezit de buzele lui tanti Satenig, sora bunicului meu Setrak. Simon Bolivar, cu epoleţi şi cu mâna
înţepenită pe sabie, e chipul sub care se ascunde, în Venezuela, Haig, fratele lui Dicran Bedrosian, ceasornicarul de
pe Strada Mare. Păsările exotice vin tocmai din Argentina, trimise de Zaruhi, sora bunicului meu Garabet. Timbrele cele mici, cu litere slavone, povestesc despre Ovanes,
fratele mai mic al bunicului meu Garabet, care abia îşi
trage zilele într-un azil de bătrâni din Silistra. Timbrele
sunt lipite strâmb, nu mai vede bine şi chiar scrisul, aşa
crede bunicul, nu mai e al lui, e o mână străină căreia el
îi dictează. Sub trăsăturile întunecate ale lui Gamar Abdel Nasser trebuie să ghicesc chipul delicat al Luizei, fata
lui Ovanes, care s-a măritat la Cairo. Cedrii Libanului îi
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adăpostesc la umbra lor pe ceilalţi veri ai noştri care au
rămas în Orient, socotind că Europa, atât de indiferentă la suferinţele lor, nu le va fi o casă bună. Şi totuşi, iată,
chipul lui Napoleon, ori pictura lui Delacroix în mijlocul
căreia boneta frigiană cheamă la luptă, trimise de Bergi,
fiul lui Ervant Hovnanian, cel mort în Siberia, deschid
porţile Europei.
Le aşez cu migală. Mă gândesc să pun la început rudele mai apropiate, de sânge, apoi pe cele venite prin măritişuri, cu care bunicii mei au împărţit doar numele, apoi
pe cei cu care au împărţit mai ales suferinţa. O iau de
la început. De data asta în ordinea despărţirii. Întâi, cei
care au luat alt drum încă din timpul masacrelor, trecând
în Siria, în Liban ori în Egipt, rămânând acolo sau traversând Mediterana, până la Marsilia, ori neoprindu-se
şi traversând Atlanticul, până la New York. Apoi ceilalţi,
care au venit de la început spre Europa, aşteptând deschiderea porturilor de la Marea Neagră şi purtând un nume
ce nu mai fusese dat în istorie unor oameni: apatrizi. Adică nu lipsiţi de o patrie pe care s-o iubească, dar lipsiţi de
o patrie care să-i păzească. Şi ca să aibă, totuşi, un nume
în dicţionare şi o ţară sub care, pe un petic de hârtie, să li
se scrie numele, s-a inventat o ţară nouă, care e pretutindeni şi nicăieri. Fii rătăcitori, slujitori ai acestei noi şi ciudate patrii, astfel a propus Fridjof Nansen, comisarul Ligii
Naţiunilor pentru refugiaţi, să li se acorde celor pribegi
un paşaport. Însemnând acest paşaport de apatrid că din
toate drepturile pe care le-ai avut, poţi păstra doar ceea ce
ai primit de la Dumnezeu, numele venind din neam, adică numele de familie, şi semnul botezului, adică numele
cel mic. Naşterea şi botezul. Numele de familie ale armenilor sfârşesc mai întotdeauna în “ian”, ceea ce înseamnă semnul de apartenenţă la o familie, îndeobşte pe linie
paternă. Kevorkian, de pildă. Adică al lui Kevork, care
în limba armeană înseamnă Gheorghe. Cu acest părinte
nou, cu ochi albaştri, cu pielea albă şi părul ca neaua, cu
totul neobişnuit pentru poporul smead şi cu ochii întunecaţi, armenii şi-au spus Nansenian, adică ai nimănui.
Aveam în casă fotografia lui Nansen, cu mustaţa lui albă şi
ochii blînzi. Nimeni altcineva, nici măcar norvegienii, nu
l-au pomenit pe cutezătorul explorator atât cât au făcut-o
armenii. „Am căpătat cetăţenia română abia în 1948, am
găsit mai târziu scris printre hârtiile bunicului meu Garabet. Până atunci nu ne-au chemat în armată, nu puteam
porni o afacere pe numele nostru, puteam pleca oriunde
vedeam cu ochii, cu toate că nimeni altcineva nu ne primea. Eram nansenieni.” Această nouă spiţă, a nansenienilor, a coborât în port la Constanţa, cu aprobarea guvernului Brătianu, primul guvern din lume dispus să recunoască faptul că pe lume pot exista şi cetăţeni ai unui stat
care nu se găseşte pe hartă. Nansenienii, harnici şi tăcuţi,
s-au răspândit la început prin localităţile apropiate: Galaţi, Brăila, Babadag, Silistra, Balcic. Apoi, căpătând curaj,
au urcat spre Focşani, Buzău, Ploieşti, Bucureşti, Piteşti
ori Craiova. Au umplut străzile cu aromele mirodeniilor
orientale, cu firme rotunde cu nume ciudate şi vorbind
o limbă nouă, mai aspră şi mai tânguitoare totodată, cuvinte răspicate şi care, încetul cu încetul, în preajma naşterii mele, s-au transformat în şoapte. După război, mulţi dintre ei s-au lăsat convinşi de propaganda comunistă,
şi-au vândut tot ce aveau, şi-au adunat iarăşi boccelele şi
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au plecat spre Armenia Sovietică. Mulţi alţii, profitând de
faptul că lumea cea nouă, după ce s-a căznit zadarnic să-i
convingă de virtuţile ei, a socotit că e mai bine să-i lase să
plece, s-au risipit, care încotro. Cei mai mulţi spre America. Aceştia erau ultimii în clasorul meu cu timbre, ultimul
val. Chiar dacă, cine ştie, într-o bună zi se va dovedi că
nici acesta nu e ţărmul căutat şi vor porni iarăşi.
Apoi am hotărât să-i aşez după singurul hotar pe care-l cunoşteam: cel al naşterii mele. Şi cercul care se desenează în jurul focului: simţurile mele. Am rânduit întâi
pe cei pe care i-am cunoscut, mai puţini, şi apoi pe cei pe
care nu i-am cunoscut. Totul era de-a-ndoaselea. Cei mai
tineri o luau înaintea bătrînilor, viii înaintea morţilor, cei
care nu pribegiseră înaintea celor mai osteniţi. Judecând
după rosturile naşterii mele, istoria nu mai avea nici o logică. Cu alte cuvinte, nimic din ce se întâmplase înainte
nu mă prevestea. Mă răzbunam, pedepsind istoria. Eram
o întâmplare şi privind prin ferestruica aceasta care era
viaţa mea şi prin care abia dacă încăpea o flintă cu ajutorul căreia să priveşti afară, sensurile istoriei se estompau
şi ea devenea, la rândul ei, întâmplătoare.
Poate că ar fi mai simplu să-i aşez după cum s-au purtat prin lume: buni şi răi. „Nu merge, mi-a zis bunicul. Fiecare om are o parte rea şi una bună. Dacă te-ar fi cunoscut, ca fiind cel mai nou dintre ai noştri, ei s-ar fi întors
către tine cu partea cea bună. Pentru tine ei sunt buni toţi.”
Atunci am scris pe copertă, în toate alfabetele pe care le
cunoşteam: „Cartea celor buni”.
I-am aşezat în ordinea naşterii lor. Dar prin asta oamenii nu se deosebesc: toţi se nasc şi fiecare aduce o nouă
numărătoare. Şi atunci m-am învoit cu bunicul meu Garabet. I-am aşezat în ordinea morţii. Oamenii se deosebesc nu după felul în care se nasc, ci după felul în care
mor. Cel dintâi era, aşadar, Lenin, înconjurat de steaguri
roşii. Lenin era vestitorul lui nenea Hrant de la Constanţa,
care ne scria că a fost eliberat din lagăr dar, neavând acte
şi nici puterea de a face tot drumul înapoi, tocmai din
peninsula Taimâr, s-a hotărât să-şi sfârşească zilele acolo. Apoi Simon Bilovar, care veghea trupul ostenit al sorei
bunicului meu Garabet, înmormîntată la Buenos Aires,
nu departe de monumentul ridicat întru slava lui Ohanes Ţeţian, generalul lui Kossuth şi care după înfrângerea
de la 1849, ajunsese tocmai în Argentina unde înfiinţase
Academia Militară. Ordinea celor din familia mea, după
timpul morţii lor, era uşor de ţinut. Dar cei vii? Eu le-am
hotărât, cu neînduplecarea şi candoarea mea de copil, sorocul. Aceasta e, aşadar, fotografia lor, după un secol întreg de pribegie, după două războaie mondiale şi după
atâtea exoduri. Ei trec, din cartea istoriei întâmplătoare,
spre paginile groase ale clasorului de timbre, precum plăcile sepia ale dagherotipului. Semnele neamului meu pentru care pământul a fost dintotdeauna rotund, fără capăt.
Purtând chipuri ciudate, pe măsura drumurilor pe care
le-au întins sub tălpi, ca nişte covoare groase de Ispahan.
În mijloc se aşeza mereu George Washington, cu faţa
rotundă, cu peruca buclată, rezemându-se ţanţoş în mânerul sabiei. Alăturea, de o parte şi de alta, Napoleon Bonaparte, Simon Bolivar, Kemal Paşa Atatürk, Gamar Abdel Nasser. Se dădeau la o parte, pentru a o pofti pe regina Elisabeta a doua, care, între atâtea personaje cu suflu
eroic, îşi scotea coroana şi-şi îndesa boneta frigiană peste
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urechi, ca o nouă şotie a unchiului meu de la Paris, Bergi
Hovnanian. În fundal, se zăreau crengile groase de cedru
în care se agitau, ca nişte frunze, veacurile căzătoare. Mai
deoparte, cu ochi piezişi şi bănuitori, Lenin şi Dimitrov.
„Zâmbiţi!” le spun. Ei se supun poruncii acelui copil şi se
îmbăţoşează, serioşi şi neîndemânatici, căci dintre toate
lucrurile pe care le-ar putea deprinde istoria, cel mai greu
e să înveţe să zîmbească.
Ce au în comun toţi aceştia, regine, împăraţi, generali,
călare ori înfingându-şi pintenii în pământuri proaspăt
cucerite, deci însângerate? Cum pot ei închipui fotografia de grup a familiei mele? Ce leagă toate aceste timbre,
chipuri pudrate, încoronate, crunte sau mulţumite? Care
e semnul pe care poate fotograful de demult, care pozase familia mea în satul Zakar din Anatolia, cu doar câteva zile înainte de masacrare şi de risipire, l-ar fi retuşat, nedumerit? Semnul acesta e ştampila. Ca o potcoavă răsucită spre cer a cailor morţi. Fiecare chip poartă o
ştampilă. Întreagă, rotundă sau doar pe un colţ de timbru,
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ca o bucată dintr-o roată de car. Uruind pe drumurile
de piatră, afundându-se în nisip, acoperindu-se de brumă ori înnegrindu-se în noroi. Ştampile, precum cercul
de foc, clipa suspendată prin care trupurile sar, pe rând,
alungindu-se.
Zâmbiţi. Strămoşii mei, apoi unchii, mătuşile, se retrag în spatele cortinelor, al faldurilor, al redingotelor şi
al şeilor năduşite. Pentru ca să încapă în clasorul meu cu
timbre, pe care am scris: „Cartea celor buni”, împăraţii,
regii şi reginele, generalii şi monseniorii, de-a valma, se
căznesc să zâmbească. Ceea ce aduce aminte de neamul
meu armenesc, printre faldurile trenelor regale, printre
uniforme şi redingote, printre sclipirea săbiilor şi întunecimea gurilor de tun, sunt doar nişte ştampile.
Aceasta e noua fotografie a familiei mele. O istorie
ştampilată.
(Fragment din romanul
“Cartea şoaptelor”, în pregătire)

Adrian G. RomilĂ

O după-amiază cu soţia profului de română

Cum ajunsese aici, în faţa blocului său, cu inima bătând
să-i spargă pieptul? Soarele apunea după munţi, departe,
aureolând oraşul cu o lumină caldă, dar câţiva nori adunaţi ghemotoc la marginea orizontului anunţau o ploaie
bogată, de vară. Acum privea peisajul ăsta cu nesaţ ca
să-şi caute un motiv să se oprească, să renunţe, să fugă.
Acceptase să vină fără să crâcnească, ca un răspuns mecanic la o comandă fermă şi-şi dădea seama că nu putea
face faţă întâlnirii. Dar nu mai putea da înapoi, era aşteptată. Îşi aranjă fusta şi cămaşa, îşi încheie sacoul, îşi verifică cu buricele degetelor machiajul şi poziţia ochelarilor
pe nas, trase aer în piept şi intră în holul blocului. Un locatar bătrân, cu o sacoşă goală în mână trecu pe lângă ea
şi o cercetă cu privirea, pe sub gene. Nu dădu bună-ziua.
Începu să urce scările şi deja o răcoare plăcută îi aduse
aminte de transpiraţia scursă pe spate şi sub braţe. Trebuie să fie tare, ce naiba! E o tipă frumoasă şi deşteaptă.
Îl iubeşte, asta trebuia să-i dea curaj. O va înfrunta şi din
asta va ieşi ceva. Îşi repetă în gând: „Îl iubesc! Îl iubesc!”
Şi cum naiba să nu-l iubească? Se îndrăgostise de el
din prima oră de română, când tânărul profesor intrase
zâmbind superior, cu catalogul ţinut de un colţ, îmbrăcat
într-un sacou clasic negru, cu blugi, cămaşă albastră şi
eşarfă bleu la gât, cu părul negru bogat, pieptănat în vălătuci ondulaţi pe spate, eminescian. Era sigură că-i va da
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pe spate cu ce va spune. Şi aşa fusese. Rumoarea din sală
se potolise treptat, pe măsură ce vorbea plimbându-se
printre bănci despre poezia ermetică a lui Barbu, despre
avangardism şi „indescifrabilitatea relativă” a literaturii
moderne, în general. Şi despre altele, despre multe altele. Părea că ştie tot şi că are-n cap o bibliotecă de cărţi şi
zece harduri de cunoştinţe. Celelalte ore nu făcuseră decât să-i aprindă şi mai tare pasiunea pentru el. Felul cum
se mişca, cum reuşea să se facă ascultat, cum interpreta
textele alea dificile şi cum ştia să ironizeze tăios orice comentariu obraznic al golanilor, toate o făcuseră pe Corina, tocilara frumoasă, ochelaristă şi intangibilă dintr-a
XI-a să-l viseze şi să-l considere necondiţionat idolul ei.
Lasă, că toată şcoala căzuse de acord: profu’ ăsta nou de
română era marfă, ştia să predea şi ştia multe, era tobă de
carte, şi ce mişto se-mbracă, de unde naiba are maşina
aia bengoasă, că doar nu din salariul de prof, hai, bă, o fi
având părinţi ticsiţi! Şi iarăşi căzuse de acord: proasta aia
de Corina e-n limbă după el, se vede de la o poştă, care
Corina, aia pe care cică n-a atins-o nici un băiat vreodată fiindcă nu i-au ajuns la nas de deşteaptă ce-i, o snoabă
proastă, ce mai, aia se pupă numai cu cărţile, bă!
Asaltul începuse aproape necontrolat. Mai întâi, la fiecare oră, întrebări suplimentare şi opinii epatante. Fuga
pe hol, fuga la cancelarie, fuga în curte, pentru lămuriri
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şi bibliografii suplimentare. Profu’ o primea mereu zâmbind complice şi-i răspundea la cele mai sâcâitoare cerinţe cu o bunăvoinţă care-i dădea speranţe uriaşe fetei
şi-i tulbura sufletul necălcat încă de prezenţe masculine.
Apoi, fuste scurte şi decolteuri, pieptănături, parfumuri şi
pantofi, inele şi cercei, rujuri şi machiaje cum nu purtase
ea niciodată. Îşi schimbase şi ochelarii ăia vechi, cu ramă
groasă din plastic pe unii subţiri, fini, cu ramă metalică şi
cu circumferinţe mici. Nu-i păsa de remarcile părinţilor,
ale dirigintei, ale colegilor, ea era dăruită, deocamdată
platonic, profului nou de română. Îl fixa cu ochii ei verzi
de fiecare dată când îl vedea şi aştepta ca el să-i lase pe ai
lui în jos, învins şi parcă bucuros de înfrângere.
A putut continua, după câteva luni, cu telefoanele. Îi
aflase numărul de mobil şi începuse să-l sune mai ales
seara. Îl ameţea cu întrebări „tari”, la care nu aştepta neapărat răspunsuri. Ce mai faceţi? Ce mai citiţi? Ce părere
aveţi de Gilbert Durand? Dar de Hugo Friedrich? Dar
de Bachelard? Vă place Phoenix? Dar Cărtărescu? Mâine
de la cât avem cu dumneavoastră? Singura lui frază „respingătoare” era la finalul convorbirii (şi asta putea dura,
uneori, jumătate de oră): „Hai, Corina, lasă, mai vorbim…am treabă…” sau „Hai că ne mai scriem pe mes…”.
Nici un cuvânt despre soţia lui, de exemplu, cu care mulţi îl văzuseră şi spuseseră că era „mişto gagica”. Nici un
cuvânt despre viitorul acestei relaţii, nimic clar. Dar ambiguitatea era pentru Corina o certitudine. Îi plăcea şi
lui, ştia asta, o vedea, chiar dacă el nu-i telefona niciodată, chiar dacă n-o invita niciodată nicăieri, chiar dacă nu
lăsa impresia unui viitor comun şi părea oarecum indiferent, mascat de plăcerea unui joc gratuit, fără urmări.
Într-o zi pe ecranul color al mobilului ei ultimul răcnet i-a apărut numărul lui. A tresărit, cu inima bubuind în piept, l-a lăsat să sune de trei ori, apoi a răspuns,
entuziast, tandru, lungind vocalele: „Ce faaaceţi, domn’
profeesor? Ce mă bucur că v-auud!” Dar la celălalt capăt al frecvenţelor de reţea nu era el, ci ea. „Alo, bună
seara, domnişoara Corina?” Avea o voce fermă, dar calmă, fraternă, care o ajută să treacă peste şoc. „Da, eu…”.
„Sunt Carmen, soţia profesorului tău de română.” „Aa,
săru’mâna, cum de…” „Uite, vreau să stăm puţin de vorbă. Cum ne putem vedea? Poţi să vii până acasă la mine…
la noi, adică?” „Dar nu ştiu unde staţi şi…” Îi comunică
adresa, cu repere foarte exacte şi cu asigurări din cele
mai bune. Să nu-şi facă probleme, stau de vorbă, doar,
n-o să dureze mult, beau o cafea, lămuresc câteva probleme etc. Va fi într-o seară, când Sergiu pleacă la maică-sa,
s-o ajute la curăţenie.
Şi iată-se acum în faţa uşii apartamentului nr.12, pe
care scria „Fam. Maftei Sergiu”. Inspiră adânc şi sună. Îi
deschise o doamnă încă tânără şi arătoasă, cu părul roşcat lăsat în bucle bogate pe umăr, cu chipul tăiat în linii
drepte, cu corpul uşor plin ascuns bine sub o rochie verde, lungă până la gleznele terminate în pantofi negri, cu
toc mic. „A, salut! Tu eşti! Hai, intră, nu te descălţa, du-te
în sufragerie şi ia loc, aici, în stânga, eu vin acuşi cu cafelele!” Recunoscu vocea caldă a lui Carmen. Corina intră
timidă şi se aşeză pe unul din cele trei fotolii. Sufrageria era mare, luminoasă, cu mobilier simplu, dar cu gust.
Biblioteca uriaşă ocupa cea mai mare parte a pereţilor.
Aşa cum îşi imaginase şi ea la şcoală. Începu să privească
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avidă interiorul, pentru că nu avea curaj să se ridice ca să
citească de-aproape cotoarele cărţilor: tablouri discrete,
obiecte de tot felul pe etajere, o vază cu flori pe măsuţă.
Zări pe un raft o fotografie înrămată în care îl recunoscu
pe prof cu soţia alături, cu flori în mână, din ziua căsătoriei, probabil. Erau amândoi foarte frumoşi şi…potriviţi.
Carmen intră cu tava şi o aşeză pe măsuţă. Se aşeză
şi ea. Se priviră câteva secunde, cu atenţie. Ca să nu tremure, Corina luă o ceaşcă de cafea şi îşi căută de lucru cu
linguriţa de zahăr. „Corina, parcă, nu?”, începu Carmen.
„Da…” „Uite ce-i! Să ştii că nu-i aşa cum pare”. „Aa, cine?”
„El, Sergiu, cine altul!? Pare deştept, citit, sigur pe sine,
nu? Fascinează, se-mbracă boem, face ironii. Ei bine, astea-s o mască. El nu-i aşa, de fapt”. Corina vru să spună
ceva, dar Carmen continuă repede: „A fost un nimeni
toată viaţa, un mediocru. A făcut liceul umanist, dar n-a
citit cine ştie ce. A vânat notele, de-atunci ştiu. La facultate a intrat printre ultimii şi a ţinut-o numai în cenacluri,
băute şi petreceri. Se încurca mereu cu cele mai urâte şi
mai proaste tipe. Ce-ţi închipui, ce fată faină se uita la
un coate goale şi la un semidoct ca el? Epata, bineînţeles,
peste tot, de-aia şi profii l-au avut de băiat citit şi i-au dat
mereu notă de trecere, chiar dacă nu ştia mai nimic. A
terminat printre ultimii, de-abia şi-a luat licenţa. Numai
eu ştiu cum, cât am tras, câte am tras” Corina amuţise
şi nu găsi nici măcar voinţa de-a bea din ceaşcă, darmite de-a răspunde la tirada de cuvinte care o plesneau cu
zgomot peste faţă. „La voi la liceu tot eu l-am băgat. Ai
mei, adică, şi de asta nici nu prea mă mai împac cu ei.
Nici nu ştiu de ce-ar fi fost bun dacă nu era profesor de
liceu. Numai cu cei mai slabi şi cu cei mai mici ca el se
poate compara. Eu i-am luat maşina aia, eu îi spun cum
să se îmbrace şi eu îl scot în lumea bună”. „Dar, doamna Carmen, eu…” „Nu-i nevoie să te scuzi, să te justifici.
Ştiu, chiar ştiu tot ce vei vrea să-mi spui. Orice vei vrea
să-mi spui. Crede-mă! Ia şi bea-ţi cafeaua, e bună!” Corina sorbi automat din ceaşcă, fără să-şi ia ochii de la sânii tari, drepţi, ascunşi pe jumătate de rochia lui Carmen.
„Şi să-ţi mai spun ceva! Şi-n cele banale tot mizerabil e!
Clefăie ca un porc când mănâncă, râgâie infernal de câte
ori are ocazia, trage pârţuri puturoase fără nici o jenă,
uneori chiar şi în public, sforăie, face greşeli de exprimare şi habar n-are să spună ceva coerent despre o carte
mai complexă decât alea pe care vi le dă vouă de citit. Nu
poate nici…”.
Consternată, Corina lăsă deodată ceaşca pe tavă şi-i
făcu semn lui Carmen cu mâna să se oprească. Se ridică
încet din fotoliu şi zise scurt, ferm, cu privirea fixată undeva, peste capul soţiei lui Sergiu: „Mă scuzaţi, aş vrea să
plec…N-o să mă mai vedeţi, n-o să mai auziţi de mine,
vă promit, din clipa asta!” Se îndreptă spre uşă şi ieşi calmă, fără să salute, fără să privească în urmă. Ar fi văzut-o
pe Carmen nemişcată, rămasă cu spatele, exact aşa cum
o lăsase.
Când ieşi din scară, izbucni într-un plâns spasmodic,
cu lacrimi mari inundându-i faţa. Îşi scoase ochelarii şi
abia atunci observă că soarele apusese şi că ploaia măruntă ştergea toate culorile pe care lumina zilei le înfigea
în lucruri.
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Dan Bogdan Hanu

Suburbii subterane

Motto:
Jurnalul e zona acelui
„Tot ce spui poate fi folosit împotriva ta”.
(Subsemnatarul rîndurilor ce urmează)

#

# Toate jocurile s-au stins, au murit şi asta îmi dă forţa – ba chiar mă sileşte la urgenţa – de a nu mai putea
evita ofensiva, chiar şi la pachet cu neşansa de a nu fi luat
în serios (am fost, cu adevărat, vreodată?) sau, în sens
larg, în seamă. Mă golesc, cad în gol, pe o întindere ce
numără zeci de ani. Scrisul, vălmăşagul de proză, notaţii
cu mai curînd intenţii decît pretenţii eseistice,deghizate
uneori, poeme şi toate celelalte, pegra, molima, lăbărţate
pe mintenaş 22 de caiete, cofraje care se umplu din ce în
ce mai repede, nu-i decît o plasă, o plasă pe care, de la un
moment (punct?) neclar încolo, am ţesut-o tot mai mărunt, mai deasă. La final, mă voi zdrobi de ea, aşa, ajunsă
aproape pe deplin compactă, o platformă dură, plămădită
din cel mai rezistent ciment al renunţărilor, retragerilor,
amînărilor, restrîngerilor, recluziunilor şi altor re-uri irepetabile, care nu se prescriu nicicînd.
Dînd-o într-ale criticii, păşind pe vastele-i arături, ar fi,
de obicei, de datoria ori de competenţa ei să prepare astfel
de plase, trăinicia lor nefiind, altfel, un gest (act) nici umanitar nici de curtoazie, în lipsa ei, care nu va fi fiind nici pe
departe stăpîna, în lipsa ei motivată, conspiraţii nu există
nicidecum, cel puţin nu se găsesc destule sau acele probe
care i-ar trăda fără tăgadă prezenţa, victimele colaterale
umplu însă listele, asta da, listele pe care nimeresc cei cu
destinul în pioneze, cineva care, nu se ştie niciodată prea
clar, îţi aparţine sau căruia tu îi aparţii, i-ai fost dat în grijă,
în gestiune, pe inventar, instinctul de conservare, cum e
trecut, oficial, în actele psihologice, travestit, poate, în monolog, începe să toarcă, să împletească mîndreţe de plasă,
fenomenologie a eterogenului, a aproximativului, cădelniţînd o singură, unică, temă, a timpului care, cu vremea,
le răstoarnă după bunu-i plac, care se pare că e totuna cu
justa măsură, pe toate. Temă străfulgerată, la răstimpuri,
de somaţiile sau invitaţiile (şi ele, viitoare somaţii) celor
obişnuiţi să te tragă la sol (de parcă i-ai judeca din ceruri)
şi la răspundere, să-ţi îndemne nervii la tăcere.
# Aşa exilat lăuntric, ajuns la etajul 46, mai degrabă la
pragul 46 al subteranei, am rămas tot cu baierele sufletului larg, indecent de larg, deschise, inexplicabil (e o reţetă
care „dă roade” de-o viaţă, dar care tot străină îmi rămîne)
cum, însă rezistent la amestec, la metisaje, fibră pură, ce
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mai, la încartiruiri măreţe, bine dătătoare şi făcătoare la/
de CV, la clanuri & coterii, fără veleităţi de condotier, lup
single. Iacătă-mă! Lamentabil, să mai întrebi, astăzi, să te
mai interesezi (sau, mai grav, să le gratulezi cu vreun pelerinaj), de vechi figuri – fosile, bă şi te-ai trecut şi pe tine,
de-a-npicioarelea, în dreapta lor lume! – care ţi-au străjuit,
cumva, mai direct sau mai pe departe, drumul, dar care
nu mai ocupă poziţii, nu mai vămuiesc influenţe, nu mai
fac şi desfac noduri ierarhice, aşa ceva nu mai poate fi taxat nici măcar ca inabilitate, e, de-a binelea dizgraţios, deplina, desăvîrşita stupiditate, în lectură deschisă: n-ai treabă, proiecte, nu eşti angrenat, angajat, atestat, nu dai vreun
simultan de cel puţin 5 cărţi, finanţate de, ehe, ehehe, a, şi
nu lecturezi, nu te adapi, într-o sincronie de neclintit, la
vreo alte 25 (5² pentru amatorii de variaţiuni), eşti de-a
dreptul neserios, necreditabil. Cu riscul de a fi luat exact
opusul a ceea ce sînt, singurul meu proiect de care am ştiinţă şi mă voi ţine pînă la capăt (inclusiv al zilelor), e exilul
interior, alunecat uşor, uşor, binişor, precum bisericile pe
şine, înainte de ’89, spre cel cît se poate de exterior, exilul
strecurat în paginile jurnalului şi, dacă, precum din Soare,
acum miliarde de ani, Pămîntul, s-o desprinde din acesta
şi cîte un volum, cu atît mai bine
Provocări? Una cît pentru totdeauna, cît să nu mai fie
nevoie de vasodilatatoare: a te perfecţiona neîntrerupt, a
învăţa la sacrificiu (cum) să rămîi singur. Incredibil, cîtă
trudă! Autodidact, îmi fabric pe propria piele metodele,
mă lepăd de ele după ce observ că au căpătat un lustru de
recognoscibilitate, fără modele, nu modelelor de orice fel;
e drept, nu duc lipsă de sugestii din partea colegilor de
breaslă, se străduiesc şi ei să mă asigure că’s pe calea cea
(mai) bună, regală nu alta.
# Pînă la 18ºº, dar dacă interesele firmei o cer, cum ele
sînt mai presus, nu se ştie pînă cînd…, la corporaţie, performînd pe baricadele şi meterezele computaţionale, după,
o ard la tobe sau sar cu paraşuta sau dau o scurtă de mercenariat pe advertisingu’ lu’…, ca orice inventiv şi debordant conceptor de proiecte, nu pot neglija cotele de risc şi,
în consecinţă, verific ridicarea adenalinei la locu’ de muncă, mai executînd cîte un cep & mai dînd cîte o copcă în
monolitul corporatist, aşa, ca să defrişez monotonia, să
arunc în aer stabilitatea şi toate peratologiile falimentare
şi să-mi ofer posibilitatea de a savura realitatea de loc virtuală a unui buzunar privat, iar noaptea, ei bine noaptea
dau peste cap potenţiometrele testosteronului, na!

HYPERION

63

# Da, după cîte se pare, nu înţeleg actul generozităţii
gratuite, iar eu nu fac eforturi spre a-i dumiri de intenţiile
mele, niciodată supuse unui background pragmatic. Cum
se întîmplă să le dăruieşti ceva, din pura plăcere a reînnoirii, a primenirii unor (re)întîlniri, încep să promită, să-şi
ofere serviciile, să-ţi facă propuneri de cooptare, să te invite (ca) să… (însă toată povara îmi revine tot mie, căci
ştiu, de ar fi să le iau drept bune, aş deschide o epocă a
eschivelor, a volutelor declinante, a amînărilor drapate în
falduri de nesecate amabilităţuri). Ajung să mă simt, degrabă, vinovat, ca şi cum, fără să vreau, fără să ştiu, aş fi
apăsat, cu cele mai fireşti şi obişnuite gesturi, nişte taste,
nişte senzori nevăzuţi, răspîndiţi în aer sau ca şi cum mi
s-ar fi împleticit degetele în nişte sfori şi pînă atunci ascunse marionete m-ar fi împresurat, dănţuind ameţitor în
jur, căutînd să-mi intre în graţii, nereuşind decît să rupă
coaja şi să declanşeze supuraţiile umilinţei.
# Fiind un tip respectuos, cu frică de Dumnezeu, cu
frică de viitor, una pe care prezentul o afişează ca pe imaginea unui trecut balastier, cu date impracticabile, de neprocesat, nu ai dreptul să pui la îndoială nimic, cu atît mai
mult capacităţile ocupanţilor firmamentului, nu cedezi
nici în faţa celor mai straşnice ispite şi canonade ale evidenţei, smerit înaintea succeselor în rafale ale altora, înclini să crezi că, de cîte ori se trece la locuri comune, la
subtile alunecări în decor, nu-l mai interesezi pe celălalt,
aşa că, bursier pe la înaltele şcoli ale anonimatului, lipsit de
cele mai elementare dotări într-ale causeriei, de cele mai
elementare afaceri, tendinţe carieriste, amante ş. cl., stand
up and take a walk… posteritatea îţi va fi recunoscătoare.
# Un vis doldora de locuri paupere, icoane ale degradării, devălmăşiei, deteriorării, lumi amorţite, care nu mai
luptă decît pentru minima disimulare a plăcerilor joase, a
micilor mize, de alcov, un vis care nu e decît antecamera
realităţii pe care o iei de la capăt, ziua următoare, un vis
unde apocalipsa e cît se poate de la vedere, simplă şi răspicată, aşa cum şi este, acum, printre noi: neînsoţită de mari
şi spectaculoase distrugeri, doar atît, fiecare este calvarul,
calamitatea celui de alături
# Din expresie-n expresie, prin expresie, întru expresie, pînă la depresie. Şi apoi, colapsul.Trăit doar, spre norocul său şi-n tăcerea care adie a mîntuire, ii seamănă atît
de bine, deşi reluările te asaltează şi te asurzesc, dar…gata,
pecetea e pusă, sigiliul s-a întărit.
Á propos, s-ar vrea experimentul găzduit de acceleratorul de particule genevian o reificare (epifanie?) a deconstrucţiei, o punere în operă a unui curs al lucrurilor ce
le-a acaparat, tot mai multora, minţile? Şi încă nu mă înghit podelele cînd perorez în faţa studenţilor despre teoria
unificării interacţiunilor care guvernează materia! De lear guverna caracterul pe toate, de şi-ar împlînta el razele
tăioase în toate duplicităţile şi schimbătoarele ape în care
omul se scaldă în una şi aceeaşi clipă. Asta iese la anamneză, bineînţeles!
# Astăzi dimineaţă, 2.11.2008, o diagonală prin parc,
în Bacău, e cam 9³º, ceaţa vătuieşte aleile, înfăşoară hipnotic împrejurimile, nimic nu mişcă, dar transa se străvede,
deşi asta nu ajută prea mult, tot inaccesibilă rămîne sursa ei, ca şi substanţa, părelnică doar, liturghia răzbate din
nava bisericii din curtea spitalului, singurătatea în stare
pură şi lumile intacte pe care mi le oferă, mi le scoate în
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întîmpinare, o enclavă scăpată din vertijul cadranelor, mirosurile sînt aceleaşi, de toamnă gracilă, foşnitoare, încă
neîmbibată şi neacaparată de putreziciuni, prin măruntaiele căreia încă nu viermuiesc puroaiele vegetale, pelicula
de umezeală aşternută peste asfalt, dale, pavele, înfiorează,
are ceva din febricitarea pielii care acoperă un trup încleştat într-o confruntare lăuntrică. Şi totuşi, mai tîrziu, cînd
luminile se aprind, toate plutesc, sînt înmuiate într-un soi
de fiere, o feerie de fiere care paralizează sau retează de-a
dreptul orice puseu de a ghici, de a intui o altă ordine, o
altă arhitectură, ascunse, care să răstoarne autarhia instalată, contemplată fără recurs, cu acelaşi nesaţ, acum însă
însoţit de luciditatea lui „a nu mai avea încotro”, de 40 de
ani. E un sorb aici, un sorb de care firea mea e atrasă, căruia trebuie, periodic, să-i verse tributul. Lumini mocnite în
ferestre, din acelea care dezmint toate învăţăturile fastului,
am avea destulă îndreptăţire să sperăm că se vor număra
printre puţinii stăpîni ai viitorului, lumini venite din urmă
însă deloc învechite, obişnuiam să spun despre ele că le-aş
fi dorit mereu aproape, să-mi fi împodobit copilăria. Atît.
Şi pentru doar aceste cîteva minute, anul 2008 e, din parte-mi, mîntuit.
Rumorile stîrnite şi strangulate într-o fracţiune de conştiinţă, pentru a nu ciurui masca, bunătate de mască. Şi,
aici abia, să dau legătura cu mine. O legătură deloc confortabilă, căci îmi dă mat din start, mă face să accept că
am pierdut totul. Cum aşa, cînd totul este , cum am spus,
neschimbat, suflul timpului pare că nu a avut putere în faţa
acestor locuri, conservate aproape împotriva firii şi vremurilor? Da, pentru că orice posesie e o chestiune de timp, nu
de spaţiu. Şi, brusc, mă surprind minţind, nu e deloc pe nepregătite, am cochetat destulă vreme cu asta, doar că fără
angajament, în afara determinărilor de rigoare, de iure, nu
mai vreau să mă arăt, să apar, pe niciunde. Aproape nimeni
nu vrea altceva decît să-i arăţi să vadă ce ai, nu ce eşti. Asta
din urmă te priveşte, îţi aparţine liniştit, e singura ocazie
de a lua la cunoştinţă că proprietatea privată nu este o fake,
o marotă abstractă fîlfîind dezmăţat sub pavilionul realităţii. Ficţiunea de uz şi pe cont propriu a inadaptabilului,
deloc trufaşă, defensivă, cumva, de supravieţuire, de întreţinere, în legitimă apărare, ficţiunea ca normă pusă în practică de curatorul propriului trecut, asimetric, închis vizitatorilor, ascuns pentru caznele, pentru neîntinarea sa, cum
altfel decît MON-STRU-OA-SE. Totuşi, mînat şi, deopotrivă, minat de un orgoliu al dezăgăzuirilor, suplicial, al ruperii definitive din lanţul (trofic) al convenţiilor impuse ca
ficţiuni de sistem, integratoare, în expansiune. Iată un sprijin neaşteptat din partea lui Henry Bonnier: „Un simulacru
este o ficţiune în acţiune (…). Dar mai grav era că Impotriva minciunilor venite din afară, Vilmontul se străduia să-şi
menţină coeziunea, sufletul său, aplecîndu-se tot mai mult
asupra propriului trecut. Rezulta de aici că opunea propria
sa ficţiune ficţiunii pe care se sprijinea o ţară întreagă şi că
acest lucru trebuia fatalmente să se termine rău.”
De fapt, ce sînt toate aceste descinderi băcăuane, imensa nevoie de a recădea în aceste locuri, dacă nu regăsirea
desenului interior, mandală a exilului lăuntric, reflectarea
într-un ciob a întregului timp deţinut într-o lume dispărută? Metonimii schimonosite. Distanţe care suprimă rostul
oricărui cuvînt, cruciade ale nostalgiei doar dacă nu intenţionăm să zgîndărim rănile adînci.
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# Ciocârlism notabil, de nedeconstruit, căci ţine – prea
strîns – de fibra nativă a emitentului (penitentului? ce va
să spună: celui în cunoaştere de cauză şi de limite pe care
ştie că nu are căderea să le depăşească şi atunci îşi toarnă
cenuşă în creştet, lucid pînă-ntr-aceeaşi fibră, întorcîndu-i
omagiul ?!): „CITIM ÎN SENSUL FIRII NOASTRE.” E ca
şi cum , epuizat, ai recunoaşte că-ţi este peste puteri să te
împotriveşti, citeşti aşadar ce (şi cum) ţi-a fost scris, te laşi
purtat de şuvoi, orice intervenţionism e hilar. Scotoceşte
cît vrei că tot numai peste demnitate o să dai, gata, mîinile pe piept, the last puff, da, avem un uluitor last puff aici,
prescripţia de neclintit = nici o repliere posibilă.
Fireşte, dă-ţi una tare peste frunte, o ştiai, dar n-ai invocat nicăieri infailibilul argument şi, totodată, măr al
discordiei într-ale interpretării. Fiecare selectează din
lume exact ceea ce i s-a dat să fie, fix asta, nu e posesiv
fără voie de la tabloul genetic, nu e venetic într-ale sale
proprietăţi. Citeşti ce-ţi dictează firea. Da’, ian să punem
noi o întrebare cu valoare de seism: de ce mai scrii atunci,
dacă, oricum, sublinierile pe care le laşi în urma lecturilor,
spun totul? Dacă insişti şi desfaci şi iar desfaci realitatea, o
despătureşti, dai pînă la urmă de poezie. Chiar aşa să fie?
N-am găsit altă rimă. De poezia agăţată ca o plasmă printre nervi, axoni, sinapse, o logistică nedumerită, bănuind
că, totuşi, s-a prins ceva de soi. De poezia trăită (fiecare
după posibilităţile sale şi, de aici, mai departe, pune-te şi
dă comenzi, fă conexiuni, transferuri, tot tacîmul, curată
cibernetică…), pen’ că e-n firea ta, dar, ia zi, aceea scrisă,
e şi ea în firea ta? Tu zici că da, ei zic că s-ar putea (dacă
s-ar mai insista, cînd nu, cînd da). Chiar, cîtă poezie se
poate scurge, cît poate dura scurgerea de poezie dintr-o
defecţiune de sistem, fie el şi ereditar? Din exces de iubire
se transmit întotdeauna şi greşelile, unde-i generozitate la
discreţie e loc şi pentru oploşitul erorilor, iar, uneori, nici
nu ştii cînd le apucă amocul şi dau în pîrg şi între AMOC
şi COMA nu rămîne loc decît de-un feedback.
# De la supa primordială la ciorba globală (să recunoaştem, încălzită nu glumă). Titlu de ce? Ca titlu, e tare
(bun), ce ar fi să se aştearnă sub el e, probabil, infernul.
Fără supape. Da, şi? Odată ce ţi-a trecut titlul prin cap, ţi
l-ai pus în minte, nu-i totuna, infernul se urneşte, vine,
ţine aproape!
# Fraudele, cele mai reuşite, ca să ţi le permiţi, trebuie să regizezi mereu ambuscade ale irecognoscibilului. Ca
bonus, vei mai primi şi ovaţii, or, măcar uimiri de strînsură, încă netrase de-a binelea din buimăceală, pentru
inovaţie, îndrăzneală, performance, viziune incomodă ş.
cl. Cinism pe pîine. Jucăm, cum ar veni, cartea convenţiei.
(De)Scriem altora cele ce nu pot fi văzute, îi persuadăm să
creadă că aşa arată şi stau lucrurile după cortină, să-şi facă
fetişuri din năluci.
Ne odihnim exact acolo unde ar trebui să ne concentrăm mai abitir, slăbim vigilenţa în viaţa intimă, în hinterlandurile fortificaţiilor, unde nu mai sîntem stăpîni demult, unde alunecările sînt tot mai insurmontabile şi, vai,
temeliile sînt tot aici.
# Pornind de la Grigurcu: „Vine o clipă cînd îţi dai seama că e prea tîrziu pînă şi pentru a te ruina.” Îndrăznesc să
cred că ilustrul magister a simţit într-un alt fel, uşor deviat
de la enunţul formulat astfel şi asta, dintr-un prea mare
respect pentru raţiune (niciodată conştientizat suficient,
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decît, poate, retrospectiv) şi dintr-o îndelungată practică a
ei. De fapt, nu mai e posibilă gloria de a te ruina, nu o mai
poţi face acoperindu-te, cu graţie, de glorie, nu mai este
posibil efortul, accesul la întregul arsenal pus în mişcare
pentru a omorî, oblomovian, timpul, e definitiv pierdut.
Vertijul cadranelor ne-a răpit şi această vocaţie.
Altă temă imposibil de dezvoltat din cam aceleaşi motive ca şi mai sus. Nu, nu imposibil, poate doar fără ecou
acolo, în focarul unde ar fi de clintit lucrurile: DESFĂTARE & DESFRÎNARE. Cele două sînt tratate ca oglinzi aşezate una în faţa celeilalte, se anulează adicătelea diferenţele, se şterg, că ele ar încărca inutil conştiinţa şi peisajul,
între ele se obişnuieşte să nu se mai pună frînă, ceea ce
atrage calificativul altfel lesne de pus: sînt o apă şi un pămînt. Zice-se, ar fi un pisc al rafinamentului. Accidentul,
se sugerează subtil, ar avea loc tocmai în condiţiile în care
frîna s-ar proţăpi, undeva, între cele două. Astfel, desfătarea e luată ca paravan, ca pavăză, în spate, desfrînării nu-i
rămîne decît să fie ce ştie mai bine: facere de cap. Adică, ceva făcut nu născut. Şi desfătarea, săraca, se subţiază,
se macină, pînă ce se trezeşte, ca din coşmar, în friguri,
transparentă, ca un geam pe care în loc de fluxul şi refluxul aburilor respiraţiei, se scurg şiroaie de mizerie şi reziduuri. Zoaie, Zgură, (Er)Zaţuri.
# Să provoci duce la să schimbi, să schimbi duce la iminente sentinţe, la crima semeaţă şi oarbă, săvîrşită sub flamura imperativă a c(ut)ărui? Adevăr. Voluptatea provocării nu-i decît un văl, sezonier ce-i drept, estetizare cruntă
şi crudă menită a ascunde vanitatea provocării (singura
ei vocaţie şi însuşire). Şi dezgustul, venit din neîncrederea în propriile resurse de a provoca/ a te lăsa provocat
şi adrenalinicele-i arcane sau, mai curînd, din lehamitea
sedimentată repetat, faţă de ipocrizia, onctuozitatea, concupiscenţa, ingineriile libidinale, fragranţele turpitudinii,
pe care aproape orice provocare le desface în evantaiuri
generoase, cu toată chimia lor perversă, pentru care îmi
voi permite să-l convoc din nou pe Bonnier: „La ce-ar sluji petrecerea dacă nu să-i provoace pe cei care sînt gata
să se lase provocaţi, petrecere brutală, ca să creeze în ei o
ruptură cu viaţa cotidiană, petrecere sălbatică, să opereze în ei transformări, să-i reîmprospăteze pentru a putea
surprinde şi a fi surprinşi, a uimi şi a fi uimiţi, petrecere
încîntătoare…”
# Ieri, 3.11.2008, în capul străzii, fosta 11 Iunie, uluit,
siderat, acelaşi din urmă cu aproape 40 de ani (exact 39),
îndreptîndu-se spre şcoală, aceeaşi în care urmează să intru peste cîteva minute, minus bunica mea, plus pachetul
de ţigări din geantă. Singurele modificări esenţiale. Fosilă
prinsă, conservată aproape perfect în răşinile parşive, hipnotice, ale trecutului. Frisoanele sale, transmise la mare
distanţă, ca printr-un cablu care te găseşte şi te scutură
oriunde te-ai afla.
Nu, nu cred că „visul se opune timpului”, visul caută să
smulgă timpul confiscat, strivit într-o ordine, aşa-zisă, a
vieţii, subjugat de înţelesul, de sensul strict utilitar, eficient,
funcţional, tranzacţional, în care a fost încapsulat, sechestrat, prin tot felul de inginerii mentale. Caută să-i redea
respiraţia, să-l repună în circulaţie, regăsindu-i o anume
aură, neştiută. Dar, pînă la toate astea, A GREAT SHITNESS SURROUNDS US!
(fragmente de jurnal)
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Îngerul tău narator

Existenţa ta nu se deapănă în linie dreaptă, dimpotrivă
ea înaintează prin ecarturi şi discontinuitate. Încerci
diverse versiuni ale sinelui, un palimpsest încontinuuu
retuşat cu noi straturi. A te cunoaşte şi a te înţelege
pe cât e posibil înseamnă să disloci şi să împărtăşeşti
povara trecutului despărţindu-l de prezent, lăsându-l
să treacă. Dacă operaţiunea dă greş, simţi ca fiecare
muritor traumele propriei poveşti, te simţi straniu,
dezbinat. Este momentul în care simţi cum se cască
falia identitară. Eşti victimă a unei absenţe a originilor,
nu ştii de unde vii şi nici cine eşti, te afli pe un traseu
extrem de accidentat care include adesea experienţa
isteriei... neştiind nimic despre tine, poţi foarte bine
să-ţi născoceşti originea în calitatea ta de funcţie pur
imaginară,
Dr. Freud înţelege prin unheimlich ciudăţenii
neliniştitoare, uneori chiar insuportabile, tot ceea ce ar
fi trebuit să rămână un secret, în umbră, dar care a fost
dat la iveală, aşa se şi explică remarcabila ta porozitate,
deschidere la toate cele, menită să scandalizeze mari segmente ale societăţii,
Taică-tu obişnuia să poarte mereu şapca pe cap,
chiar şi vara, în ultimul an de viaţă nu mai depăşea
perimetrul curţii, stând jos pe un scaun cu eterna
şapcă pe cap, soioasă, în colţuri, nu-l prindea deloc,
dimpotrivă, îi accentua trăsăturile beznei identitare:
o simplă şapcă te face să semeni cu tarabagii suspecţi
de talcioc sau de periferie, vânzători de seminţe, balene de gulere etc.;
Secvenţe ultime din viaţa tatălui tău: vineri ai
fost la spital fără niciun folos, căci el nu mai exista
de cca 20 de ore, ai străbătut acele lungi coridoare
ale spitalului Carol Davila, impregnate de mirosurile bolilor şi morţii pentru a i se restitui hainele
în care venise şi buletinul de identitate, i-ai recunoscut cămaşa pantalonii şi şapca, nelipsita şapcă
, înspăimântătoarea şapcă uzată pe care şi-o punea
pe când stătea în curte pe scaun în dreptul geamului, a apărut şi nelipsitul coşciug în care a fost pus
după ce a fost spălat, bărbierit, îmbălsămat cu o
substanţă injectată, îmbrăcat; i se cumpărase o
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pălărie, s-a găsit şi o cravată, ştii foarte bine că nu
purtase aşa ceva decât de vreo trei patru ori (la cununie, of course !), adus acasă, depus pe două mese
unite, acoperite cu două cearşafuri albe, ţi-ai dat
seama că oferea expresia exactă a morţii celor veniţi
să-l vadă vineri sâmbătă duminică ai fi vrut să-i duci
tu crucea ((i-ai dus-o totuşi la figurat, moştenindu-i
toate bolile cele ştiute şi cele neştiute) nu l-ai priveghiat decât ziua, nopţile încercând să dormi (comoditate josnică), figura la început zâmbitoare, cine i-o fi
confecţionat zâmbetul acela hieratic, tras cu penelul
parcă, afişând înseninarea, încetarea oricăror dureri
sau nevoi, probabil la îmbălsămare pentru a aduce
o reparaţie malpraxis-ului ce avusese loc, făcuse
stop cardiac după ce i se amputase un picior cu
arterită ajunsă în stare de necroză, este imposibil să
fi murit zâmbind, lupta omului cu moartea crezi că
înseamnă convulsia şi descompunerea trăsăturilor,
carbonizarea lor, expresia morţii ştii cât poate fi
de monotonă, iar cel ce ţi-o oferă inspiră teamă, repulsie şi o neţărmurită descurajare (aşa se explică
de ce nu te-ai dus aproape la niciun cunoscut, scriitor
sau pictor, care s-a prăpădit înaintea ta, Văduva, Flora,
Tupan, Pietriş, Pruteanu, Condeescu etc.) mulţi vizitatori, emoţionant a plâns Anica, sora lui, măritată la
Bucureşti şi maică-ta, Stelica, sora lui cea şchioapă,
sora ta, Alina; ai lăcrimat şi tu auzindu-le, tu care
mai degrabă plângi la o scenă de film decât în faţa
unui asemenea spectacol din care esteticul face loc
absurdului şi grotescului, conduita ta, aşa cum era
de aşteptat, prăpăstioasă, o slujbă religioasă acasă,
după care a fost dus într-un camion la biserica
din apropierea casei, la cca. 300 de metri , culmea,
adresa voastră din cartier era str. Bisericii, ocolind
pe str. Fabricii şi întoarcereaa facându-se prin Veterani : a urmat slujba în biserică, la ieşire ploua, spre
cimitir a fost acoperit, apoi din nou descoperit, căci
ploaia se oprise, tu în urma familiei îndurerate, în
urma celorlalţi, încercând să-ţi compui o figură cât
mai întristată, groapa era făcută, în mare grabă preluat de popi şi gropari, ai văzut cuiele înfigânduse în capac, după care coşciugul a fost coborât în
groapă, senzaţia cea mai cutremurătoare pe care ai
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avut-o: atunci când pământul de deasupra jilav de
ploaie, mocirlos a fost aruncat peste el, nefericitul şi
străinul, ţărâna se-ntorcea în ţărână, le-ai auzit pe
bocitoare, măi amărâtule, măi băiete, măi nu ne mai
auzi, tot prin spital ai stat, mamă, vine la tine, să ai
grijă de el, să-i dai bastonul să meargă, mamă, măi
băiete, măi amârâtule, mă nervosule, măi, răsunau
plânsetele femeilor; pomana, spectacol hidos, dar
culmea, ţi-era cu adevărat foame...
Ţi s-a spus că după trei zile de la operaţie
(ablaţiunea gambei drepte) murise joi după-amiază
într-o cameră de etajul spitalului, ai stat în faţa uşii
camerei în care şi-a dat duhul, a murit singur, alături
de alţi muribunzi care l-au urmat a doua zi, se temuse cel mai mult de spital şi de “străinii răi”, în alb,
de coridoarele şi camerele-acelea ale bolii, ale morţii,
ale înstrăinării, de-acele încăperi în nopţile cărora
a gemut şi s-a văitat în timp ce tu dormeai bântuit de luxurie şi nevrednicie, a murit singur într-un
pat de spital, în chinuri de nedescris, inima grav
bolnavă n-a rezistat şocurilor de tensiune survenite după traumatismul operaţiei, tensiune în urma
căreia plămânii au cedat şi ei, declanşându-se un
edem pulmonar fatal, ţi l-ai închipuit în momentul
în care însăşi voinţa de a nu muri cedează şi ea , când
intervine o voluptate, o seducţie a finitudinii, cuceritoare şi atotstăpânitoare vs. fărâma de vitalitate
ce-i mai rămîne mai rămâne omului în ultimul sfert
de oră de viaţă, moment în care se lasă dus, robit de
apele îmbietoare şi înşelătoare ale morţii, din ce în
ce mai adânci, mai alinătoare, mai fuzzy; ţi-a părut
rău că l-ai lăsat singur a murit singur, blestemându-te poate să-i moşteneşti crucea bolii, ceea ce s-a
şi întâmplat, el care nu suferea spitalul, coridoarele, încăperile-acelea unde, ţi-ai dat seama că nimeni nu-l băga în seamă, singur într-un pat de spital,
scrâşnind din dinţi şi blestemându-te , poate... tu îi
semănai cel mai mult dintre cei patru copii, şi ca fel
de a fi, inclusiv fizic,
Murind el, ai avut senzaţia că ai murit şi tu puţin,
pentru prima dată realizând că vei muri cândva de
tot; uitându-te înapoi, ţi-ai dat seama că s-a descurcat cum a putut cu patru copii, rămas cu mentalitatea gospodarului de la ţară din care făceau parte
precauţia şi chibzuinţa pe termen scurt, înainte de
a pleca la spital l-ai auzit pomenind de problema
lemnelor pentru iarnă, chiar dacă în ultima vreme,
de cînd avea acele junghiuri en coups de couteau,
tot mai dureroase în piciorul cangrenat (la spitalul
Colţea, unde l-ai însoţit, l-au bănuit de sifilis!) întrun acces de furie voia să dea foc la casă, de câte ori în
ultimii 20 de ani i-ai spus tată, situaţia se repetă ca
trasă la xerox în relaţia pe care o ai cu fiul tău, nu ?, iar
în ultimii 10 ani crezi să fi schimbat cu el mai mult
de vreo sută de cuvinte?, i-ai evitat privirile ori de
câte ori a trebuit să-i spui ceva;
Conform tropismului tău spre delectabilul exterior,
spre tinereţea aspectoasă şi higienică, îi evitai privirile
ochilor intenşi şi inflamaţi de boala şi bătrîneţea care-i
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răvăşiseră faţa, de bătrâneţea care-i ruinase trupul şi
dantura, de suferinţa ce-l făcea greţos, nesuferit şi deprimant (tuşea şi scuipa îndelung din pricina ţigărilor),
mai ales atunci când gemea şi se văita nopţile din pricina durerii şi a nepăsării celorlalţi, deşi maică-ta îi sărea
în ajutor, zi şi noapte. Relaţiile tale cu taică-tu se pot
reduce la un nihil veritabil, e vorba de relaţiile exterioare, căci cele subterane, inaparente, au existat şi nu se
vor stinge poate niciodată, poate nici după moartea ta,
determinat cum eşti de fiinţa şi firea lui, o variantă a lui
intelectuală, zici tu, purtând însă acelaşi sigiliu al complexelor şi categoriei sociale complet lipsite de şanse,
Convins că el suferea din cauza răcelii tale, crezi
că finalmente se resemnase în singurătatea lui mohorâtă, nu mai spera într-o normalizare a comunicării cu tine, stima totuşi preocupările tale, înţelegea
că ai depăşit condiţia umilă de ciocănar, fiind chiar
mândru (deşi nu ţi-a spus nicicînd acest lucru) că o
progenitură a sa va fi evoluat ca nimeni altul din înaintaşi sau urmaşi; ceea ce ai săvârşit tu, se numeşte
crimă (totuşi nepremeditată) prin indiferenţă, printr-o răceală ostilă care l-a jignit, l-a rănit de moarte;
este sigur că înstrăinarea ta completă în acest “aseptic” univers al mârşăviei l-a durut, l-a făcut să sufere,
l-a ucis; în ciuda resentimentelor pentru tine, el mai
spera ca tu, fie şi în ultimele zile ( de pildă pe1 iunie
1969, duminică) când ai preferat (suflet de rechin
sau viperă) să mergi la bacalaureatul lui Miriam, în
loc să vii să-l vezi la spital înainte de a muri singur
într-o cameră de spital unde ajunsese constrâns în
mare parte de tine, înstrăinat, blestemându-te poate;
Îl vezi parcă plecând, sprijinindu-se-n baston, cu
o mare, indignată suferinţă în ochi, chipul îi era vâscos şi descompus din pricina nesomnului şi a durerilor, tu, în faţa oglinzii în picioare, nepăsător, întorcându-ţi privirile de la chipul suferinţei şi chinului, prin excelenţă inestetice; începând cu anii 96-97
(primele crampe anginoase) şi în continuare (anii 2000)
până la internările repetate la Fundeni şi Floreasca şi în
cele din urmă operaţiile din decembrie 2007 (revascularizare coronariană) şi iulie 2008 (scoaterea colecistului plin de calculi negri, mineralizaţi, ai învăţat ce este
suferinţa şi pragul morţii, ispăşindu-ţi crima măcar în
parte), joi ai auzit că a murit singur într-o cameră de
spital, la trei zile după amputarea piciorului, noaptea
de joi spre vineri a petrecut-o pe o masă a morgii, în
pijamaua de spital alături de alţi morţi, crima avusese loc, fusese scos din joc, eliminat, răpus, inclusiv cu
participarea ta, lupta fusese inegală, el singur în contra
unui complot, el tipul nervos şi bătăios care fusese, a
trebuit să cedeze;
În fond, climatul de indiferenţă şi înstrăinare a fost
instaurat chiar de el, crezi tu, aşa ai apucat, aşa ai pomenit de când eşti în stare să-ţi mai aduci aminte, niciun semn de duioşie, nicio efuziune, glumă sau mîngâiere, nicio urare sau îmbrăţişare între tine şi el, între
el şi ceilalţi copii, ci tot timpul un zid care a crescut
văzând cu ochii, relegându-vă în bezna identitară din
care aţi venit...
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1
Dimineaţa ies în stradă. Văd lume adunată pe trotuar. Linişte. Mă uit curios în toate părţile. Nu văd nimic. Oamenii se uitau şi ei. Nimic. La un moment dat se face o
linişte asurzitoare, care îţi înfundă urechile, aşa cum se
întâmpla când aşteptam să treacă limuzina prezidenţială. Apare ca un fior maşina neagră, se apropie de câmpul meu vizual, mă trag mai aproape, la bordură, apare
la fereastra maşinii capul mic cu pălărie neagră şi boruri
mari al Tovarăşului. Linişte. Nimeni nu schiţează nici un
gest. Nu se mişcă nimic. Tovarăşul are un chip total nedumerit şi descumpănit, învăţat cu urale şi voioşie trucată. Nimeni nu salută, nu strigă, nu aplaudă!? Nu ştie ce
să facă, ridică mâna în semn de salut, o opreşte la jumătate, o retrage, o ridică, o retrage, o ridică… Ca şi cum
filmul se rupsese pentru o clipă, apoi a fost lipit la loc.
Unii din mulţime, securiştii de serviciu, încep să aplaude
şi să scandeze papagalismele binecunoscute: CeauşescuPCR, Ceauşescu-PCR, Ceauşescu- PCR… De la primele
aplauze şi scandări, mâna oprită la jumătate e ridicată, în
sfârşit, de un scripete nevăzut, înviorat magic de voioşia
prefăcută de pe trotuare. Saluturi de o parte şi de alta,
binecunoscuta regie. Maşina face rondul şi se îndreaptă
spre piaţă, spre clădirea cu cupolă care era un supermarket, Circul Foamei, cum o numeam, pentru că nu se mai
găsea nimic acolo de mult, galantarele erau goale, la peşte
era gol, la măcelărie numai cârligele de care atârnau hălci
mari de aer, la piaţă câţiva ardei prăpădiţi şi cartofi mucegăiţi, câteva roşii scofâlcite, iar fructe nicidecum, poate mere pădureţe, când se băgau, la cofetărie prăjiturile
verzi, roze, violete, pâine veche vopsită parcă cu tempera,
sucurile la fel, se dădea raţia pe lună de zahăr şi ulei, dacă
se mai dădea, nu trebuia să se facă provizii, acasă, în pivniţe, în subsolurile mucegăite, în mansardele prăfuite, în
podurile mirosind a şobolan.
Iar el, Tovarăşul, construia foamea peste ochii goi,
trişti şi hămesiţi, cu un simplu gest muta biserici în pământ, zâmbetul lui cărămiziu plutea pe iceberguri în mările roşii, fugărea cârtiţele prin galeriile lor, prin păianjenul zilei, popoare de muşte treceau prin bucătăriile goale, prin peştii îngheţaţi în vitrine, cuvintele de pe buzele
oarbe erau repetate de pianina mecanică a furnalelor, a
dimineţii spălăcite în detergenţii sloganului, erau repetate
de malaxoarele străzii şi de văzduhul ventriloc, triburi de
lăcuste treceau prin sufletul nostru, clătite cu detergenţii
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viitorului, drumurile noastre treceau prin laminoare, sere
şi îngrăşăminte funebre, revolta dospea în cearceafurile
agăţate în balcoane, în borcanele cu greieri şi în beţiile
odioase sau boeme, printre faruri, scandaluri, fotografii,
eliberate din matca lor în praful mahalalelor, în strigătul
gaterelor şi-n ţipătul păsării împuşcate, funebrele cozi se
încolăceau pe lângă zidurile jupuite, pelerinajul raţiei, salamuri cu soia se îngrăşau în noi împreună cu kilul de zahăr şi ulei, untul de trei carate, gheare şi tacâmuri cădeau
liber, tomberoanele blocurilor crăpau peste noi, ameninţau continuu deasupra capului, zigzagul cimentului părea
vieţile noastre risipite prin iarba cimitirelor răscolite de
buldozere, vedeai la trapez morţii prin aer, ascultai cântecul greierilor încarceraţi în sticlă, la lumina licuricilor
spânzuraţi cu şireturile soldaţilor uitaţi în pământ.
Tovarăşul ştia de mult. Se mai întâmplase. Avusese loc
un atentat la viaţa lui, o bombă explodase lângă el, avea o
presimţire. Se întorsese de curând de la Moscova. Gorbaciov, care practica de mai mulţi ani comunismul transparent, i-a spus şi lui ca şi celorlalţi lideri comunişti, să lase
puterea, tronul, Ceauşescu s-a împiedicat intenţionat, şi
când Gorbaciov l-a ridicat de jos, Ceauşescu i-a zis: „Tovarăşe Gorbaciov, nu lăsaţi vechii activişti pe mâna capitaliştilor, nu trădaţi socialismul.” Gorbaciov ar fi dat doar
din cap. „Veniţi de Anul Nou la Bucureşti”, a zis Ceauşescu. „Să mai trăim noi până atunci”, ar fi venit replica.
Acum, prin capul Tovarăşului, se derulau aceste scene, se dilatau, deveneau ireale, cuvintele lui Gorbaciov îi
răsunau în minte ca ciocanele de apă, cum să concepi aşa
deodată ca toţi colegii tăi, tovarăşi cu vechime, căliţi în
luptă, să renunţe la preşedinţie, aşa, fără nici un protest,
cum era posibil, oare toţi erau trădători? Chiar toţi? Le
era frică, se vânduseră? Nu mai înţelegea nimic. Gândurile i se scurgeau pe geamul aburit, se amestecau cu figura lui nedumerită, cu o oarecare umbră de aprehensiune.
De afară apărea grotescă, o mască tragică, schimonosită.
Oamenii aplaudau şi scandau. Maşina prezidenţială se îndrepta spre Circul Foamei. Acum era frumos împodobit,
cu beteală aurie şi cu franjuri roz, cu baloane multicolore, toate galantarele erau pline ochi, dădeau pe dinafară, ardeii graşi şi rumeni în obraji, roşiile ţâţoase, cartofii
oacheşi, ţelinele peţitoare, morcovii pezevenghi, strugurii lăieţi, dovlecii îmburgheziţi, cireşele ştrengăriţe, pătlăgelele nebunatice, prunele piţigăiate, pătrunjelul guraliv, vinetele bosumflate, gutuile tolănite în puful tandru
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şi amurgit, castraveţii virili, fleicile burtoase, peştii aţipiţi
pe hârtii aurii, şuncile obraznice, icrele înfumurate, brânzele fermentate în găleţi îndulcite cu lapte de cuc, prăjituri
cu miros de aghiazmă şi nucşoară, sucuri pâlpâind prin
pâlnii strălucitoare, toate se roteau ca într-un caleidoscop,
Circul Foamei devenise Circul Abundenţei.
Mă iau după maşina Tovarăşului. E încruntat, dar încearcă să zâmbească, se sforţează din toate puterile, aproape că îi vine să plângă. Rânjeşte printre legume şi fructe,
cărnuri şi zarzavaturi. Ca la toate vizitele de lucru, căţeluşii din jurul lui nu ştiu cum să se mai gudure, se foiesc,
se îmbrâncesc şi se calcă pe picioare, vor să fie cât mai
aproape de Tovarăşul, să se evidenţieze, să îi facă pe plac,
să fie avansaţi. Se cheltuiseră sute de mii de lei pentru
aceste pregătiri, o sumă enormă. Ceauşescu se mai învârteşte un timp, forţându-se să dea impresia unui lider responsabil, extrem de interesat de cele ce vede, dă indicăţii,
toţi îşi iau notiţe ca de obicei, apoi totul se taie brusc şi Tovarăşul, după ce face ultimele gesturi de călduroase saluturi, se aruncă grăbit în maşina prezidenţială care dispare
rapid de unde venise. În afară de securiştii plantaţi special
pentru asta, oamenii uită să-l mai salute, să scandeze şi să
aplaude şi tabără pe marfă ca nişte ulii. Numai că marfa
începe să dispară, legumele şi fructele sunt cărate de grabă înăuntru, oamenii de ordine şi vânzătorii strâng de zor
tot ce se poate strânge. „Nu se vinde nimic, nu se vinde,
plecaţi acasă, s-a închis.” Oamenii devin furioşi, dar cei de
la pază şi ordine intervin împingând: „Plecaţi acasă, nu se
mai dă nimic, mâine dimineaţă.” Încet, încet, oamenii se
retrag ca o turmă învinsă. Acasă îi aşteaptă din nou foamea, copiii care ţipă.
Încotro, încotro? Rămâne locul gol, ca după un asalt.
După uşile închise se împarte marfa, prada de sărbătoare.
După câteva ore se deschid uşile şi apar în toată splendoarea lor rafturile goale, totul strălucind de fala nimicului.
Circul Foamei îşi deschidea larg porţile din nou.
2
Spitalul Budeşti era o clădire oribilă, vopsită în galben
ţipător. Aleile erau pavate cu ciment care se crăpase şi bucăţi mari se desprinseseră şi crescuse iarba în dezordine.
Drumul până acolo e numai gropi. Când am intrat în comună am dat de case roz, verzi, mov, vernil, albastre, negre. Prin curţi se găseau păsări, cazane de făcut săpun, godine date cu bronz, butelii, ceaune agăţate pe sârme, rufe
pe sfoară. Pe drum, deşi era toamnă târzie, vedem copăi
cu copii în fundul gol, puradei jucându-se în mijlocul
drumului, scuipându-ne şi arătându-ne limba şi alte alea.
Burduşel, miliţianul care mă însoţise, trage în faţa porţii spitalului. Portarul îl salută scoţându-şi şapca. Şapca,
simbol tovărăşesc. Intrăm şi Burduşel se dă jos. Vine la
mine, deschide uşa să mă dau jos. „Hai, că te aşteaptă.”
Mă îmbrânceşte, dar mai cu perdea, să nu vadă lumea. Intrăm pe holul lung, întunecat, mirositor, cu pereţii jerpeliţi. Ajungem la o uşă impunătoare, din piele. Burduşel
bagă capul şi şopteşte ceva. După câteva minute apare colonelul Burcea. „Mergem la o şedinţă, după care o să te
prezinţi aici din nou, să stăm de vorbă.” Burduşel merge
în spatele meu, ca un câine de vânătoare.
În sala de şedinţe, o adunătură de scaune de lemn care
începuseră să se strice, sunt doctorii din teritorii, adunaţi
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de la mai multe dispensare. În fruntea prezidiului stă o
curcă, directoarea spitalului. O activistă care nu cred că
deosebea ficatul de rinichi. Era încruntată şi gata să răbufnească. În sală era un murmur uşor. La un semn, se
ridică în picioare şi începe să vorbească răstit, ca la circ.
La început am crezut că era o glumă, o farsă să ne mai înveselească şi pe noi. Apoi s-a ambalat până când am crezut că plezneşte. Cu ochii scoşi, cu nările umflate, zicea că
sunt mulţi oameni care se îmbolnăvesc, că sunt boli care
ar putea fi tratate, dar că doctorii chiulesc de la dispensare, că nu ştiu cum să îi trateze pe bolnavi, că sunt sabotori
şi ar trebui băgaţi la puşcărie: „Mortalitatea infantilă e
enormă, sunteţi nişte criminali, criminalilor!” Un doctor
se scoală în picioare şi zice timid „Dar, tovarăşa, nu avem
apă, lumină, instrumente. Pacienţii nu au medicamente,
saloanele nu sunt încălzite, e frig ca afară. Ni se spune că
bolnavii trebuie să fie cuminţi, ordonaţi, să nu cârtească,
să îşi aducă medicamente de acasă, lemne de foc de acasă, dacă vor să fie în spital, că trebuie să plătim datoriile
externe.”
Directoarea ajunge la climax: „Stai jos, iresponsabililor, Partidul vă dă de toate, numai că voi nu apreciaţi şi nu
vă faceţi treaba, că sunteţi nişte criminali de oameni. Că
nu ştiu cum să vă mai numesc. Să pieriţi din faţa mea şi să
vă duceţi unde oţi ştii să vă puneţi pe treabă, să învăţaţi şi
să dormiţi în dispensar, că altfel puşcăria o-nfundaţi. Că
tovarăşul Ceauşescu nu mai tolerează aşa ceva. A dat directivă că direct la puşcărie să intraţi. Fără somaţie, direct
la zdup. Şi acolo poate o să fiţi doctori buni, o să învăţaţi
ce-i respectul pentru viaţa umană. Că văd c-aţi uitat. Nu
mai ştiţi respectul, nu se mai poate aşa. Am dat instrucţiuni să mi se dea pe listă pe toţi care vor avea vreo abatere şi direct la puşcărie vă trimitem. Fără somare. Cadrele
noastre de miliţie sunt la post. Şi ştiu să îşi facă datoria.
Ştiţi bine. Gata, plecaţi şi să văd că vă puneţi pe treabă.
Sper că am fost clară? Da? N-aud nimic. Da?” „Da”, seaude anemic din fundul sălii. „Ce, n-am auzit, mai tare!”
„Da”, se-adaugă câteva voci. „Ce, n-aţi mâncat azi, nu v-a
mai dat ţăranul găina şi zaibărul? Păi n-o mai avea şi el
să vă dea. Şi la ce să vă dea, că v-a îndopat destul şi la ce
bun, că tot nu-i faceţi bine şi mor cu zile. Hai, la treabă, că
s-a făcut târziu. Întoarceţi-vă la dispensare. Foc continuu.”
Doctorii evacuează sala cu capetele plecate, umiliţi
încă o dată. În spatele meu aud o voce. „Da, dar nu iese
fum fără foc, trebuie să fie şi o sămânţă de adevăr.” Mă
îndrept spre cabinetul colonelului Burcea, şeful cadrelor,
însoţit de Burduşilă. „Burduşilă bate cu discreţie la uşa lui
Burcea. Bagă capul şi apoi îl scoate şi îmi spune: „Intră,
tovarăşul te aşteaptă.” Intru singur. „Tovarăşe, intră. Cu ce
te servesc?” Cu nimic, nu mi-e foame, nu mi-e sete.” „Fumezi?” „Nu.” „Atunci ia loc. Avem să vorbim.” Mă aşez
într-un fotoliu de pluş, confortabil.
Biroul era decorat cu tot felul de trofee sportive, aruncarea cu ciocanul, box, judo, lupte greco-romane, apoi
diplome de fruntaş în muncă, şi o poză lângă Tovarăşul
pusă la loc de cinste. Şi bineînţeles, în mijloc, mare, portretul Tovarăşului într-o ureche. Colonelul mă priveşte cu
ochii lui spălăciţi, de un gri metalic. Mă sfredeleşte direct
în ochi. „Spune, rupe el tăcerea, nu ţi-ar conveni un post
de director de spital? Ai văzut câte probleme are tovarăşa
directoare şi ar avea nevoie de un ajutor, ai putea merge
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pe teren să inspectezi, ai văzut ce fac doctorii, câte ilegalităţi se petrec. Şi pe deasupra au nevoie de îndrumare
profesională, ai putea să rezolvi cazurile mai grele, mai
interesante, ştiu că îţi plac cazurile care pun probleme, iar
calificarea ta ar putea să rezolve multe din ele. Ce zici?”
Eu ascultam buimăcit şi nu îmi venea să cred. Ce se
întâmplase. Acum câteva ore ţipa la mine şi încerca să mă
sperie, să mă timoreze, să divorţez. Acum Burcea încerca
să mă facă să accept propunerile lor de a renunţa de a mai
pleca şi de a deveni brusc un poliţist medical de-al lor. Şi
mă lovea şi la punctul sensibil, ştiind că îmi plăcea să fac
treabă, să rezolv cazuri dificile. „Dar nu înţeleg…”
„Nu trebuie să despici firul în prea multe. Îţi fac o propunere onorabilă şi pe deasupra şi avantajoasă. Salariul va
fi dublu şi în curând chiar triplu, ca să nu mai vorbim şi
de alte avantaje pe care toţi cei care iubim Partidul şi luptăm pentru el, le avem. Vine de la sine, firesc, trebuie să ne
protejăm şi să ne mulţumim oamenii noştri.”
„Dar eu am ales altă cale, nu mai pot să dau înapoi.”
„Ştiu că eşti un om cu tărie de caracter, dar gândeşte-te, să
nu mai ai problemele pe care le-ai avut. O putem aduce
în ţară şi pe soţia ta, ştiu că o iubeşti şi că trebuie să fiţi
împreună. O convingem noi şi îi vom găsi un post bun,
pe măsură. O să fiţi fericiţi. O să vă dăm şi un apartament
bun, poate chiar o vilă la şosea, ştii, mai mor din oamenii
noştri, şi de ce să nu le administrăm gospodăreşte. O să
vă returnăm şi apartamentul din Pantelimon, o să-l vindeţi şi-o să puteţi să vă luaţi şi maşină mică, să nu mai baţi
drumul pe trenuri şi tramvaie, să fugi dimineaţa după ele
şi să mai cazi sub şine, doamne fereşte, să îngheţi ca sloiul pe locomotive, că nu se cade, un intelectual ca tine, te
punem în faţă pe lista de aşteptare, iar de bani nu-ţi face
griji, se aranjează şi asta. Totul se aranjează.”
„Dar, nu înţelegeţi, pe mine mă interesează în primul
rând meseria, să mi-o fac corect, cu responsabilitate şi aşa
cum cred eu de cuviinţă, să nu mi se impună nimic, mai
ales absurdităţi. Nu spun că nu ar fi bine să avem şi o oarecare independenţă financiară, asta îţi creează o atmosferă bună, îţi poţi îndeplini gândurile, sentimentele, creaţia, creşterea profesională. Dar nu asta e esenţial.”
„Da, dragul meu, schimbă el tonul, dar o să-ţi dăm un
post la Bucureşti, chiar mai bun decât ai avut, la spitalul
care îl doreşti tu. O să te repunem în drepturi. Poţi ajunge mâna dreaptă a profesorului şi apoi imediat avansezi
până la conferenţiar, şi cine ştie… Noi avem grijă de oamenii noştri. O vilă la Snagov ar strica? Pe malul lacului,
aproape de cea a Tovarăşului.”
„Tovarăşe Burcea, apreciez oferta dumneavoastră. E
foarte generoasă. Dar asta înseamnă să-mi vând sufletul
şi libertatea. Şi asta n-o pot face, chiar dacă aş vrea. Ceva
din mine m-ar opri, şi în cazul că aş accepta, prin absurd,
mi-ar fi greu, din ce în ce mai greu, şi apoi chiar scârbă
de mine. Ştiu că alţii şi-ar da o mână pentru mult mai
puţin decât oferta asta. Alţii pot. Ştiu că ne-au îndemnat
să intrăm în Partid în anul întâi, unii au dat fuga, ştiau că
trebuie să ia un post bun, şi fără asta nu se putea. Trebuie să fi un tovarăş de încredere, dumneavoastră ştiţi prea
bine toate astea. Alţii au ajuns şefi la UTC. Eu n-am putut.
Nu e de mine. Urăsc organizaţiile. Informaţiile politice
îmi scoală părul în cap. Mai ales dacă sunt nişte idioţenii. Nu accept agenda altora, decât dacă simt că e bună şi
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corespunde cu ceea ce sunt eu. Kant s-a întrebat dacă morala şi adevărul sunt doar probleme de convenţie, dobândite, sau sunt înnăscute. Cu sentimentul moral şi simţul
dreptăţii te naşti, sunt parte din celula ta. Cu ele te naşti,
dar apoi se educă, se rafinează. Cred că dreptatea e o marcă a nobleţei. De-aia numai cei nobili pot împărţi adevărata dreptate, iar nu nişte unii... Facultatea de drept nu-ţi
conferă nici un drept, dar din păcate nu e aşa. Unde mai
pui că pe la noi mulţi miliţieni au făcut dreptul, după ceau bătut bine la oameni nevinovaţi. Şi când spun nobil nu
mă refer la nobleţea moştenită, pentru că genele se moştenesc aleatoriu, iar încrucişarea lor poate duce la lucruri
noi şi surprinzătoare. Mă refer la nobleţea de facto. Iar pe
de altă parte, nici soţia mea nu ar accepta aşa ceva. Şi ea a
plecat din aceleaşi motive. Ca şi mine, simţea că se sufocă.
Nu mai avea aer. Nu mai suporta nedreptatea. Totul pare
un lagăr. Nu vedeţi şi dumneavoastră, nu simţiţi? Ştiu că
sunteţi un om inteligent.”
Colonelul se scoală brusc şi alb la faţă, dacă se poate
spune asta, bagă o scrumieră în sertar şi ia o vază şi o bagă
în servietă. Acoperă cu un ştergar o veioză, dă drumul
la radio. Apoi face repede înconjurul camerei şi deschide
geamul care dădea spre un câmp de unde se auzeau nişte
oi behăind şi un măgar răgind. Apoi voci de oieri, de spoitori, de copii înjurând. Se uită la mine cu o mare uimire,
respiră greu. Ochii îi erau în lacrimi sau era sudoarea de
pe frunte, nu puteam spune. Face gesturi cu mâna, apasă
coşul pieptului, apoi se prăbuşeşte la podea. Mă reped şi
îi deschid cămaşa la gât, slăbesc cravata, nu îi simt pulsul
la carotide. Îi trag un pumn în piept şi strig după ajutor.
Imediat intră Burduşilă însoţit de alţi doi. Încep masajul
cardiac. Îl pun pe Burduşilă să-i aplice respiraţie gură la
gură. Burduşilă se strâmbă, se uită în jur, apoi se pune în
genunchi şi începe respiraţia bouche a bouche. Între timp
camera se umpluse. Colonelului îi revine pulsul, apoi şi
respiraţia spontană. Dar la faţă arată cadaveric. Îl punem
pe targă şi îl transportăm în spital de urgenţă. Acolo îl
preiau câţiva doctori, îl duc într-o rezervă, îi pun o perfuzie şi îi administrează medicamente. Colonelul Burcea e
conştient dar nu poate vorbi. Se uită la mine fix. Nu ştiu
cum să-i interpretez privirea. E plin de sudoare. După un
timp închide ochii şi adoarme. Ies din cameră şi mă îndrept spre ieşire.
Mă rostogolesc pe coridoarele întunecoase, cu lumină de lămâie scofâlcită, abia pâlpâind. Aud în urechi cuvintele directoarei: „bolnavii trebuie să fie cuminţi, ordonaţi, să-şi aducă medicamentele de-acasă, lemne de foc
de-acasă, dacă vor să fie în spital”. Să aducă şi carneţelul
roşu, gândesc eu, din care să ne vegheze melci cu Basedow, spioni cu lentilele stivuite peste viaţa noastră inconsistentă. Coridorul e murdar şi miroase. La fel şi saloanele din care aud vaiete. Luminile sunt spălăcite, ca apa
cu care s-a spălat carnea. Insectele devin transparente, li
se văd intestinele otrăvite cu iasomie şi camfor, zboară în
visul bolnavilor trase de liţe invizibile, prin săli de operaţie, prin reanimare şi morgă, apoi în saloanele în care
mai mulţi bolnavi stau aruncaţi ca nişte saci de cartofi şi
încep să mucegăiască şi să prindă pojghiţă precum un iaz
cu peşti morţi.
Bolnavilor li se dăruiesc somnifere, să doarmă, „să nu
mai ceară şi să se miorlăie”. Se uită la mine şi îmi surâd
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cu buzele ofilite de razele roentgen. În întuneric, miezul
nopţii îşi scârţâie oasele în ghipsul fosforescent, în moara
convulsiilor roşii. Găurile de şarpe sunt astupate cu tifoane şi bandaje, pe furiş, de oameni fără chip. Vaietele se
aud prin ţevile de calorifer părăsit, îngheţate în creier. În
alt salon alţi bolnavi stau îngrămădiţi ca firele de nisip în
deşert, se pierd în pâcla deasă şi parcă se scurg printr-o
pâlnie ocultă într-o ceaţă de cadavre după o bătălie pierdută. Dintr-o rezervă, izolată la capătul coridorului, o bolnavă îmi arată coapsele pline de pecingine. Alta îmi arătă
inima care i se va transplanta mâine şi se roagă: „măcar
să fie de om”, cineva îi răspunde din întuneric „nu mai e
nici o şansă, totul a fost decis.” Paturile sunt lipite unul de
altul, încât nu te poţi mişca, nici sinucide. Saloanele lungi
şi înguste par alei de cimitir sau iarbă crescută pe un teren
de fotbal, corpurile colcăie în incubatoarele cu vitamine,
spălate cu ser fiziologic. La miezul nopţii o să vină sora
grasă care o să arunce cu brutalitate pătura de pe tine şi o
să te injecteze cu penicilină, cu siringa aia mare cât o basculantă şi cu acul ăla lung cât stâlpul de telegraf, înfipt în
carne ca o lance într-un turnir destrămat, demitizat. Acul
atinge osul şi gravează pe el o epopee instinctivă pe un
papirus fărâmiţat. Pătrunde dincolo şi prin gaura făcută
se aud odele şi vuietul dintr-un laringe topit. Şi iar auzi
prin hornuri vocile chirurgilor „să-i tăiem piciorul mârlanului, că nu mai are nevoie de el”, „că nu mai are nevoie
de el”, îngână ecoul. Nesimţire şi inconştienţă cu rictus
roentgen, prin burta deschisă. Câlţi şi lapte uscat ţâşnesc
din sfârcurile fierbând.
Avortul pâlpâitor gângureşte încă în sifonul chiuvetei.
Decedata fusese o doctoriţă de reanimare, soţia unui actor celebru. Făcuse un avort, şi pentru că avorturile erau
interzise, procuratura s-a prezentat la spital, la capul ei şi
peste umărul ginecologului. Să spună cine i-a făcut avortul. Femeia susţinea că nu l-a făcut nimeni, că s-a produs
spontan. Începuse să facă febră. Dar i se refuzau antibioticele şi nu se permitea să fie chiuretată ca lumea până
când nu spunea cine i-a făcut avortul. Femeia susţinea că
nimeni, că s-a produs spontan. A murit de septicemie, refuzându-i-se tratamentul. Astea erau directivele de Partid,
de sus.
Afară se sfârşea toamna şi începea iarna. Era o iarnă
precoce şi geroasă, cum fusese de mai mulţi ani, de când
Ceauşescu ordonase să nu se mai dea căldură deloc în
case şi nicăieri, nici măcar în spitale. Mi-am adus aminte
de prima iarnă de coşmar, când eram de gardă la spitalul
Victor Babeş de boli infecţioase. Crăpau pietrele de ger.
Era minus 20 de grade Celsius. Afară minus 20 de grade,
20 de grade minus în saloanele cu bolnavii de pneumonie.
Sputa lor îngheţa imediat sub radioscopii. Şi în camera
de gardă era ca afară. Am aţipit îmbrăcat, în patul rece.
Eram îmbrăcat cu flanel, cămaşă, haină, halat alb, capot
de molton şi pe deasupra aveam cojocul ca o blană de
urs. Şi peste toate, câteva pături groase. Eram ca un bebeluş: câte scutece acoperă sugarii! Eram în armură, dar nu
ştiam încotro s-o apuc. Unica speranţă, o coajă de care să
mă agăţ: reşoul. Era sigilat cu o bandă albă de hârtie. Nu
că nu puteai s-o rupi, doar aşa, ca să ştii că te urmăresc şi
că ei ştiu ce faci la tot pasul, chiar şi în camera de gardă.
Rup sigiliul şi bag reşoul în priză, în semn de protest.
Oricum nu îmi mai păsa.
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Dimineaţa ţurţurii erau sonori, ca un xilofon multiplicat pe străzile goale.
Afară mă aştepta Burduşel. „Dacă nu eraţi matale, o
mierlea tov. Burcea.” „Nu ştiu, poate da, poate nu.” „Hai să
vă duc la Bucureşti.” „Nu, mulţumesc, iau trenul.”
3
Burduşel mă duce la gară. Mă urc în tren şi adorm pe
banchetă lângă unul care încearcă să nimerească gura cu
sticla. Necazul era că odată ajunsă aproape de gură, sticla
se încăpăţâna să nu intre acolo. Omul încerca şi încerca,
nu se lăsa, era perseverent, părea un şarpe ondulându-se
după cântec, tot drumul a ţintit sticla spre acel orificiu
hrăpăreţ ca o ventuză întunecată de sepie, dar fără succes.
Mă trezesc dincolo de Vasilaţi. Beţivul, care se duce
în tura de noapte la uzina 23 August, a adormit şi el. Lumea moţăie, e obosită după o zi grea de muncă pe lângă
casă. Unii de greul paharului. Un tranzistor cântă muzică populară şi de pahar. Apoi ştirile de noapte, realizările în producţie, vizitele de lucru şi directivele înţeleptului
conducător, apoi ştiri de mare interes: cotele apelor Dunării, în creştere şi descreştere, clipocind peste disperarea
amorţelii noastre: „Calafat: creşte cu doi centimetri; Călăraşi: în scădere; Slobozia: staţionar”. Apoi muzică la mixer
din folclorul inventat, tobe şi trompete, imnuri şi onoruri.
Îmi amintesc de felul în care Burcea voise să mă racoleze. Era tehnica fiecărui regim. Numai că tehnica asta era
dusă la extrem de comunişti.
Mă uit în depărtare pe geam. Pe sticla prăfuită îmi apare în faţa ochilor figura securistului care a venit la mine
când eram în anul trei de facultate. Stăteam în Drumul
Taberei. Învăţam pentru examen. Sună la uşă. Deschid.
Un bărbat de statură mijlocie, tânăr, cam de vârsta mea,
care nu părea rău, îmi bagă în ochi o legitimaţie pe care
scria ameninţător: „SIGURANŢA STATULUI.” Am încremenit, nu mai văzusem aşa ceva. Doar din povestiri. Şi
ştiam din poveşti că atunci când ai de-a face cu Securitatea nu miroase a bine, mai ales când vine peste tine acasă. Până nu de mult, descinderile Securităţii la domiciliu,
mai ales noaptea, cu jeepul, erau clare: dispăreai de acasă,
de obicei fără să ţi se mai ştie de urmă. Pe lângă eliminarea efectivă, fizică, mai era şi tehnica terorii folosită de
orice stat totalitar: teroare de stat ca instrument politic
cu care se suprima orice împotrivire, nu numai fizică, dar
şi psihologică. Copiii, dar şi unii adulţi, credeau că li se
pot citi gândurile, aşa că atunci când apăreau securiştii,
mulţi îşi impuneau să nu gândească, apoi când securiştii
plecau, începeau să gândească din nou. În felul acesta, cu
acest efect psihologic de dominare, opoziţia era frântă la
maxim.
Totul făcea parte din „MITOLOGIA ŞTIINŢIFICĂ A
COMUNISMULUI”. Totul e ştiinţă, nu întâmplare. Întâmplarea poate şi ea fi măsluită, siluită să asculte şi să
intre în linie. Se analizează comportamentul colectiv, reacţia maselor. Media lucrează şi ea la făurirea acestei mitologii şi fărâmiţarea adevărului, cu aceeaşi precizie ştiinţifică. Cenzura e forma cea mai rudimentară de-a ascunde adevărul. Dar dezinformarea e o metodă mai rafinată,
mai sofisticată, care se deprinde prin exerciţiu asiduu şi
multiplu, ştiinţific prin excelenţă.
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Toate dictaturile au fost, şi sunt, teatrale. Dar mai încoace, societatea de consum face acelaşi lucru. Are loc o
excursie în imaginar. În imaginarul colectiv. E o societate a spectacolului. Dictatura proletariatului e o gogoriţă. Şi o stupiditate, adică înlocuieşti o dictatură cu alta,
dacă nu cumva o democraţie cu o dictatură. Dictaturile îşi desfăşoară marile spectacole pe stadion, defilările la
şosea. Apoi micile spectacole: şedinţele de partid, mâncătoria, excluderile, “Ketman”-ul, tehnica mentală, practica
în duplicitate, în strânsă legătură cu tehnica minciunii şi
falsificarea. Teatru permanent. După un text şi scenariu
bine planificate.
Se vorbeşte de omul nou şi de o nouă ordine mondială.
Omul nou nu e decât un om de paie, o maşinărie ascultătoare, un om care se ascunde în spatele propriei umilinţe şi laşităţi, care aşteaptă momentul de a se propulsa pe
scara socială. Dacă o repetă în continuu, omul începe să
creadă în minciună, nu mai are ruşine (dacă o avea) că
spune un neadevăr. Minciuna şi falsul devin treptat familiare. Atât de familiare că nici nu îşi mai dă seama că
minte, iar dacă i-o spui, reacţionează violent, te consideră duşman. Se crede îndreptăţit să te pedepsească. Să îţi
arate că faci o mare nedreptate, iar tu eşti un cusurgiu, un
invidios, un cinic, un mare rău pe faţa pământului care ar
trebui să dispară. Dacă nu are un interes la cineva, îl critică. De îndată ce are un interes, acel cineva e cel mai mare
din parcare, un geniu, bunătatea şi bunul întruchipat. A şi
uitat că acum o lună îl critica. Dacă îi aduci aminte, zice
că minţi, că inventezi, că n-ai ţinere de minte, asta în cel
mai bun caz. În final nu mai ştie care este graniţa între
ceea ce crede şi ce spune, aparentul se insinuează în sinele
lui profund şi, pe nesimţite, se trezeşte transformat. Comunicând neîncetat un mesaj fals sfârşeşte prin a deveni
un robot. Şi asta pentru că există complicitatea cu regimul. Sau cu grupul. Şi regimul are nevoie de roboţi.
„Pot să intru?” mă întreabă securistul. „Acum, dacă tot
aţi venit, intraţi.” Stă în picioare. „Pot să iau loc?” „Luaţi”.
„Ce făceaţi?” „Învăţam.” „V-am deranjat pentru că aş vrea
să colaboraţi cu noi. Ştiţi, aveţi în grupă doi arabi, şi am
vrea să ştim ce fac, cu cine vorbesc. Pot fi elemente duşmănoase, pot lucra împotriva intereselor statului român.
Să ne raportaţi detaliat ce vedeţi că fac.” „Să vă detaliez?”
„Da, să ne daţi în scris, periodic, o declaraţie semnată pas
cu pas ce fac cei doi şi ce vorbesc cu studenţii străini… şi
cu cei români.”
Încremenesc din nou. Ce era doar din auzite mi se întâmpla şi mie, acum, aici. De ce nu mă lăsau în pace, să
îmi văd de facultatea mea, de viaţa mea, de muzica mea,
de poezia mea, cu ce greşisem? Citindu-mi gândurile, securistul continuă: „Nu vă va afecta cu nimic, veţi continua să mergeţi la facultate ca mai înainte, să faceţi ce vreţi
în rest, ca şi până acum. Doar să ne ajutaţi şi pe noi. Şi în
felul acesta ajutaţi Patria şi implicit şi pe dumneavoastră.
Trebuie să ştim ce se întâmplă, să fim cu un pas înaintea
celor care complotează. Numai aşa vom birui. Şi toţi cetăţenii trebuie să depună tot efortul lor în acest sens. Este
datoria de onoare a tuturor.” Simţeam cum mi se pune un
nod în gât. Să-mi spionez colegii, eu!? Dar fiecare individ are dreptul la libertate şi viaţă privată. Întotdeauna mă
gândeam cu repulsie la informatori şi cu greaţă infinită la
cei care terorizau fiinţa umană. Societatea era surogatul
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junglei, jungla, cavernele şi comuna primitivă îşi schimbaseră faţa de lup şi se îmbrăcaseră în pielea de oaie a
societăţii. Atacul direct, cu colţii sau cu toporul, se transformase în atacul la persoană în şedinţe, în demascările
publice, în procesele înscenate, în arderile pe rug. Regimurile totalitare nu mai foloseau toporul şi colţii, ci jeepul şi puşcăriile, canalul şi munca forţată, torturile de tot
soiul. Pofta de a avea mai mult se sublimase în invidie şi
duşmănie ascunse. Apoi astea deveneau forţe şi impulsuri
care îndemnau la acţiune. O denunţare, o dare în judecată, o demascare, un blestem, o vrajă acasă, la mormânt, la
biserică, uneori cu ajutorul preotului, o uneltire, toate savurate ca o dulceaţă îmbietoare. Dacă societatea îţi dădea
şi mijloacele şi prilejul pentru a acţiona, cu atât mai bine.
Calomnia e o binecuvântare. De la mahalagismul cel mai
venal, cu scuipături, înjurături şi cuţite scoase, până la fineţurile ţesăturii de intrigi şi scenarii, de maşinaţii psihologice şi politice, o degustare rafinată, Machiavelică. Dar
o adevărată perversiune, rod al unei exersări îndelungate
de-a lungul secolelor, poate şi rod al unei seminţe ancestrale, e plăcerea pe care o au de a vedea necazul şi suferinţa celuilalt, „să-i vadă şi lui capra moartă”. Dar şi mai
rafinată e perversiunea „să-i moară capra, sau orice, indiferent ce”, fără nici o cauză, doar aşa, de dragul de a-l
vedea suferind. Şi batjocura gratuită, de a râde de el, de a
vedea că el suferă şi tu nu, de a crede că eşti mai deştept
ca el numai că l-ai păcălit, nici măcar ca să câştigi ceva, ci
doar, pur şi simplu, uite-aşa, „c-aşa vrea muşchii mei”. Nu
se gândeşte că tu nu ai fost mai prost decât el, ci mai sincer, mai încrezător în omenie, poate mai generos. Tu tot
un „idiot” dostoievschian eşti pentru ei. Şi ce avem noi
cu ruşii?
„Ei, ce ziceţi?” îmi întrerupe gândurile securistul. „Nu
ştiu ce să vă spun, nu cred că pot face aşa ceva.” „Nu trebuie să îmi daţi răspunsul chiar acum, mai gândiţi-vă şi
ne întâlnim peste câteva zile.” „Nu mă voi răzgândi.” „Mai
gândiţi-vă. Vă sun în câteva zile.” După câteva zile primesc un telefon de la el: „Bună ziua, v-aţi gândit?” „Da,
dar cum vă spuneam…” „Hai să ne întâlnim la două jumătate, bine?” Până să mai zic ceva, îmi spune locul întâlnirii. „Da’ să fiţi acolo neapărat”, şi închide telefonul.
Mă duc la întâlnire, deşi începuse să mi se facă greaţă. O stare de penibil dureros ca atunci când pe stradă nu
poţi scăpa de un cerşetor sau de o ţigancă care vrea să îi
dai ceva sau să-ţi ghicească în ghioc.
„Bună ziua, ei, ce se aude, ne ajutaţi?” „Ştiţi, v-am mai
spus, nu pot face aşa ceva. Nu aş mai putea să mă uit în
ochii colegilor mei, aş avea senzaţia că ei ştiu deja că îi
spionez, că se uită la mine cu subînţeles şi m-aş da de gol,
mai rău v-aş face, v-aş da şi pe dumneavoastră de gol. Şi
pe deasupra, ştiţi, eu sunt o fire sensibilă, cânt la vioară…”
Securistul zâmbeşte, lasă capul în jos şi după câteva secunde lungi îmi spune: „Da, vă înţeleg, mi-aţi dat o lecţie.
Dar mai gândiţi-vă, dacă vă răzgândiţi, daţi-mi de ştire”
şi-mi întinde o carte de vizită. Mai târziu, după facultate,
mă întâlnesc cu o colegă. Din vorbă în vorbă îmi spune:
„Ştiu că nu ai vrut să colaborezi.” „Cu cine?” „Cu ei…cu
noi…” „Care noi?” Ştiu că a venit la tine un tovarăş să te
roage să dai în scris totul despre noi. Şi n-ai vrut. Tu ai fost
singurul care n-a vrut.” „De unde ştii?” cresc eu neliniştit
şi uimit. „A venit şi la noi.” „Care noi?” bâigui eu. „La noi,
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la mine, la George, la Adrian, la Petru, şi la toţi ceilalţi.
Toţi am acceptat să colaborăm în afară de tine. Nu ştiu
ce te-a apucat, de ce nu ai vrut. Te-ai gândit că e periculos să nu accepţi?” „M-am gândit” îngăim eu automat şi
cu glasul stins de şoc. Apoi după o pauză, adaug: „Eram
conştient de posibilele repercusiuni, dar nu puteam face
altfel, nu aş mai fi putut să mă uit în oglindă, nu m-aş mai
fi suportat. Nu ştiu ce aş fi putut face în cazul acesta.” „Ai
fost un idealist. Şi ai rămas un idealist. Iar acum vrei să
pleci în America după soţie, de ce nu divorţezi?” „Şi tu, şi
tu îmi spui acelaşi lucru, v-aţi vorbit cu toţii? Nu divorţez
pentru că nu poţi divorţa de tine însuţi, dacă înţelegi, sau
dacă veţi înţelege vreodată. Mai lăsaţi-mă-n pace. Duceţivă la naiba cu maţul vostru gros şi cu gura voastră diformă. Nu facem parte din aceeaşi specie. V-aţi dezvoltat
din altă linie de maimuţe. Sau de şacali sau alte târâtoare. Colega mea e prinsă de un râs isteric, apoi îngăduitor:
„N-o să-ţi revii niciodată. Eşti incurabil. Nu ştiu cum o să
sfârşeşti.” Nu am mai văzut-o pe colega mea, Irina, decât
după câteva luni, într-o postură cu totul şi cu totul neobişnuită, care o să vă producă fiori.
Văd pe geam orizontul întunecat şi mogâldeţele vagi
cu contururi schimbătoare alergând în depărtare: sunt
gândurile mele fugind de mine, sunt visele mele visate
care au prins viaţă şi acum îşi fac de cap. Sunt cuvintele
mele care încep să mi se deruleze direct în creier, ca nişte
perle negre, fără să mai întâlnească timpanele:
umblăm printre fantome şi nu ştim
cine ne urmăreşte şi cine nu
cine ne trădează şi cine nu
numărătoarea în gând
colegii noştri slabi de înger
aritmetica celor ahtiaţi după sufertaşul invizibil
hrănindu-i pe urmaşii avarilor
pe urmaşii pecenegilor
şi urmaşii urmaşilor
răstorni brazda
şi găseşti un arbore genealogic
cu rădăcinile ciufulite
cameleoni desfiguraţi
MINŢI = DECI EXIŞTI
4
Mă trezesc iar în zori, să îmi încep ziua, extenuat de ce
am trăit cu o zi înainte. Totul părea un coşmar. Colonelul Burcea. Am sunat la spital „E în afară de orice pericol.
Acum doarme, e bine”, îmi spune doctorul de serviciu.
Azi trebuie să mă duc să cânt la Ateneu cu orchestra
medicilor. Avem concert. Trebuie să repet puţin. Scot vioara din cutie şi fac câteva game de încălzire. Apoi exersez programul, întâi Beethoven, Simfonia a cincea. Apoi
concertul de vioară de Lalo. Solistă e colega mea din liceu care a luat premiul internaţional de la Indianapolis
unde în comisie a fost Yehudi Menuhin, marele violonist,
elevul lui Enescu. Menuhin a cântat în castelul Peleş în
faţa reginei. Avea vreo doisprezece ani. Cânta minunat,
dar puţin cam neordonat, de fiecare dată cânta cu alte arcuşuri. Apoi Enescu i-a zis: „Trebuie să te duci să te ordoneze cineva.” Şi la trimis la Berlin. Concertul din 1932
de la Paris cu orchestra Conservatorului din Paris, când
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au cântat împreună dublul concert de Bach, e memorabil.
Mi se face dor să ascult concertul. Pun un disc la pickup. Sunt la adagio, acea visare canonică, freamăt şi nelinişte, când cineva bate în uşă. Opresc muzica şi deschid
uşa. E profesorul meu de vioară, Buzea. Îl poftesc în casă.
Se aşează pe fotoliu, îi dau o cafea, apoi ia vioara şi cântă
ceva. Îi mai merge mâna deşi are aproape optzeci de ani.
Aparatul din ureche îi fluieră. „Al dracului!”, se enervează
Buzea. De data asta nu i-am mai fluierat eu în aparat. În
ultima vreme nu mai am chef de glume. Pune vioara pe
pat şi se aşează din nou.
„Măi Florine, dă-mi, mă, şi mie ceva, să mai pot şi io,
că nu mai pot decât o dată pe noapte. Nu se poate, mă, mă
părăseşte nevasta. Io aş vrea, simţesc, aş mai face-o, sunt
înfierbântat la cap, dar nu mai pot mai mult de-o dată pe
noapte. Nu mă mai ajută, a naibii. Parcă e o gâscă moartă.”
„Da o dată pe noapte nu e de ajuns? Alţii o fac o dată pe
săptămână, şi nu sunt la optzeci de ani. Ar fi şi ei fericiţi
o dată pe noapte.” „Hai mă, Florine, nu mai râde de mine,
că sunt om bătrân, ai puţin respect, dă-mi şi mie ceva să
pot mai mult, că doar nu o-i fi învăţat şi tu degeaba. Ştii tu
ce să-mi dai.” Mă uit în jur ce aş putea să îi dau. Mă gândesc că dacă îi dau ceva cum ar fi cantarida, care se dădea
la vaci, o mierleşte şi îl am pe conştiinţă. Şi apoi nici nu
aveam, nu era în uz şi nici pe piaţă aşa ceva. Dau cu ochii
de nişte pastile mari, roşii, vitamine chinezeşti.
„Asta e”, îmi zic, „le vede mari şi roşii şi zice că a dat
lovitura. Le dă pe gât şi apoi sare pe ea şi cine ştie, poate că efectul placebo să lucreze mai bine ca orice pastilă.
Impotenţa e de cele mai multe ori de la cap. E adevărat că
are optzeci de ani, dar cine ştie, unde merge suta, merge
şi mia.”
„Ia pastilele astea, sunt cele mai tari, ultimul strigăt în
materie de sex, te scoală şi din morţi, ar face şi un broscoi
ţestos să reguleze un armăsar. Şi asta în goana mare.
„Serios, măi Florine, serios, e bune?”
„Buuuune?! Nu bune, e ca focu!”
„Hai, mă, că mai făcut fericit, bate-te-ar norocu’, că miai mai dat câţiva ani în plus de trăit. Pot să încep chiar
acum?”
„Nu, că te duci pe drum, diseară, când bei un pahar cu
soţia.”
„Ai dreptate, mă Florine, diseară, hai că m-ai făcut
fericit.”
Aşa era, de multe ori nu ai ce să îi mai oferi bolnavului,
şi atunci îi dai o speranţă, asta îl poate face mai puternic
psihologic şi cine ştie, luptă cu boala. Psihicul uman e extraordinar. Nici nu ştii ce îţi poate rezerva.
Şi Buzea ia vioara în mână şi începe să cânte de mama
focului un alegro vivace din „Anotimpurile” lui Vivaldi,
învârtindu-se pe călcâie. Bucurie mare. Ce ţi-e şi cu sexul
ăsta. O nesfârşită şi imensă sursă de energie. Forţa care
face planetele să se mişte cu viteză pe orbite. Cauza înfloririi pomilor, a zborului păsărilor în aer, a gânguritul porumbeilor şi furia uraganelor, strigătului cocoşilor de dimineaţă şi desfacerea păunului pe fundalurile vineţii ale
apusului, încuibarea atomului în sine însuşi sub păturile
de electroni, sărutul plusului şi mireasma minusului în
trompele fremătătoare ca nişte plante acvatice.
Buzea plecase de mai bine de o oră şi eu rămăsesem
meditând, cu creionul pe foaia de hârtie, punând aceste
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gânduri într-o formă poetică, când aud bătăi în uşă, de
data asta furioase, ca cele de acum câteva zile.
Deschid şi în uşă apare un văr. Era desfigurat. Faţa se
schimonosea în grimase schingiuitoare. Bunică-mea îl
poreclise „Jupuitul”. Mă împinge la o parte şi intră ca o
furtună.
„E cineva aici?”
„Cineva aici, cine să fie?”
„Cine să fie? Ştii tu, ăia, oamenii care mişună p-aici tot
timpul. Căţeii, veneticii. Nu eşti în legătură cu ei? Nu-ţi
dai întâlnire cu ei, securişti împuţiţi.”
„Nu-mi dau nici o întâlnire. Mă caută ei. Uneori dau
buzna, ca şi tine.”
Jupuitul dă târcoale prin toată casa, caută prin dulapuri, pe sub pat, pe sub faţa de masă, în baie, apoi scoate
o foarfecă mare din chiloţi şi o pune pe masă. Tremură şi
strânge din maxilare. Eu stau pe pat în faţa lui. El se uită
fix la mine. Ţine mâna lângă foarfece.
„Hai, zi”, cine mai e aici?
„Tu nu vezi, nimeni, ai căutat peste tot. De ce ar trebui
să fie cineva. Scriam un poem.”
„Şi cu vioara asta ce e aici, cine a cântat la ea? Se simte
parfum, cine a îmbibat-o cu parfum? E parfum de securist. Miroase ca florile de pe mormânt. A fost sigur aici
un securist.”
„A fost, dar nu azi. Acum câteva zile.”
„Ce-a vrut?”
„Ca de obicei, a venit să mai fumeze, să mai bea o cafea, ca la el acasă. Mărunţişuri. Iar acum câteva zile au dat
buzna alţii.”
„Nu a întrebat de mine?”
„Nu. Aveau treabă cu mine. Ce să aibă cu tine?”
Jupuitul mă străfulgeră şi pune mâna pe foarfecă.
„Te faci că nu ştii, ăăă? Nu ştii că m-au aruncat de pe
platformă şi am stat în spital nouă luni? Te prefaci că nu
ştii? Nu ştii că am vorbit la o adunare şi au venit şi m-au
luat şi m-au dus sus pe o schelă şi m-au aruncat, ăăă?”
„De unde să ştiu, nu am mai trecut pe la tine de atâta
timp şi bunica nu mi-a spus nimic, pe tine nu te-am mai
văzut de mult.”
„Unde să mă vezi, la reanimare, că la morgă nu am
ajuns?”
„Acum aflu pentru prima oară ce ţi s-a întâmplat.”
Jupuitul se uită neîncrezător pentru câteva secunde,
apoi se destinde şi zice: „Bine, te cred… că doar ne-am
jucat şi-am crescut împreună.”
„Vrei să bei ceva?”
„Nu, că sunt pe pastile. Că m-au ţinut şi la nouă, la nebuni, am scăpat ca prin minune să nu-mi bage aer în cap.
Am văzut pe mulţi c-au intrat pe picioare şi-au plecat în
cărucior, damblagii, cu gura strâmbă şi uitându-se în tavan, duşi pe lumea cealaltă. Doctorii le-au băgat aer în
cap, le-au dat şocuri electrice, le-au tăiat din lobi până
când nu le-a mai lăsat decât o coajă de creier cu care să
poată doar să înghită mâncarea, să se pişe şi să se cace.”
„Şi ce faci acum?”
„Încerc să reiau facultatea, sau să mă angajez. Că p’ormă
găsesc iar pretext să mă înhaţe, că sunt parazit, ştii cum
e legea. Dar nu pot să mai ţin minte, să mă concentrez.
Iar când încerc să ţin o lopată în mână îmi tremură mâinile. Nu mai am forţă. Dar eu încerc. Nu vreau să fiu un
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invalid. Mă ţine maică-mea, îmi dă să mănânc, mai îmi
spală o ţoală, da nu mai am poftă de mâncare, mănânc
numai pesmeţi, altceva nu are gust pentru mine, beau apă
de nevoie, în scârbă, nu mai îmi place să văd un film, imaginile se întretaie, parcă sunt ouă jumări, nu mai îmi place
să mă plimb în aer liber, spaţiile largi şi aerul îmi produc
ameţeli, mirosul florilor îmi dă mâncărime pe corp, ciripitul păsărilor îmi strepezeşte dinţii, dacă aud muzică
simt că m-aş ascunde într-o groapă, când deschid o carte
văd negru în faţa ochilor, am impresia că literele sunt căpuşe sau alte insecte gata să sară din carte şi să mă devore, chiar şi foşnetul frunzelor îmi produce o durere surdă
în burtă, şi singura plăcere care mi-a mai rămas e să mă
cac. Trag băşini şi mă gândesc că trag cu mitraliera, că-i
împuşc pe toţi, pe toţi oamenii, că toţi sunt nişte bestii
care nu ştiu decât să mănânce şi să bea şi să fută şi să facă
rău la alţii, să vadă cum te zvârcoleşti şi să nu îţi întindă
o mână, să nu îţi dea un pahar cu apă, dacă ar putea tear strivi ca pe un gândac. Nimeni nu m-a ajutat când am
fost la ananghie. Nici colegii, nici prietenii, nici vecinii,
nimeni. Parcă eram ciumat. Mama a încercat să vină la
mine la spital dar nu au lăsat-o. I-au zis ba că nu vreau
s-o văd, auzi, nu vreau eu să o văd, ba că sunt într-o stare
delicată şi mai bine să nu mă vadă, că i-ar face mai mult
rău, ba că acum sunt la tratamente, da, la tratamente, îmi
dădeau şocuri electrice, ca să îmi scoată gărgăunii din cap,
ziceau ei. <Hai, bă, că după ce te purificăm ai să fii ca Iisus
Cristos şi ai să umbli printre cei vii să propovăduieşti iubirea aproapelui.> Când am ieşit din balamuc le era frică
la toţi să vorbească cu mine, întorceau privirea şi o luau
din loc ca laşii. Se uitau după perdele la mine şi dispăreau
când mă uitam la ei, închideau porţile şi-şi băgau copiii
în curte când treceam pe stradă. Şi acum fac la fel. Am început să cred că sunt o stafie, un cadavru viu. N-am crezut când am văzut filmul ăla rusesc când ăla ieşea numai
noaptea şi se ducea la ţigănci, nu mai suporta altceva, da
ăla aşa vroia el, să se ascundă de lume, i se făcuse scârbă
de ei, de răutatea şi nepăsarea lor, eu încă mai caut înţelegere, nu pot să cred că nu mai sunt oameni. Unde sunt, bă,
oamenii, zi băăă!?” se holbează la mine Jupuitu. Eu amuţisem. „Unde băăă? Zi!”
„Nu ştiu. Poate că mai sunt, dar nu-i ştim noi. Trebuie
să mai fie.”
„Se apropie, îţi spun, se apropie.” „Ce se apropie? ” Poate apocalipsa, îmi zic eu.
„Şi toţi o să dea socoteală, până la unu. În piaţa publică. Se apropie. Nu simţi? Eu simt aici, în piept. Simt ceva
care clocoteşte şi apoi se urcă în beregată şi apoi direct în
creier şi-atunci simt cum prind forţe şi-aş putea sfărâma
un munte.”
Jupuitul se scoală cu foarfeca în mână şi o ridică la tavan ca şi cum ar fi văzut pe cineva. O agită de câteva ori
în mână şi apoi îmi zice „Fii încrezător, că se apropie. La
momentul potrivit ai să ştii, eşti ales. Ne vedem în Bahamas. Pe curând.”
Şi iese ca o vijelie trântind uşa.
Fragment din romanul
cu acelaşi titlu, în pregătire

Beletristica
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OCCIDENT EXPRESS

FATA (strigînd) – Vasile… Vasileee… (Către ORB.) NSpectacol bazat pe module teatrale care pot fi reorganiaude. E dus undeva.
zate de regizor.
ORBUL – Vezi că-mi curg mucii. Mai şterge-mă la nas.
Numar minim de actori: trei barbaţi, trei femei.
Mijloace tehnice: eventuale imagini proiectate.

SCENA 1
Eventuală proiecţie: imaginea unei gări prăfuite în plină cîmpie.
FATA îl impinge pe BĂTRÎNUL ORB pe un scaun
rulant.

ORBUL – Vreau să-l ating.
FATA – Nu poţi, tată, să-l atingi.
ORBUL – Ba eu vreau să-l ating.
FATA – N-ai cum să-l atingi că nu opreşte.
ORBUL – Păi de ce nu opreşte?
FATA – Nu opreşte că nu e prevăzut.
ORBUL – Atunci măcar să-l ating din mers.
FATA – Tată, vrei să facem accident?
ORBUL – Am suferit. Am luptat în război. Am fost
prizonier la ruşi. Vreau să-l ating.
FATA – Cum vrei să-l atingi din mers, că doar nu e
melc? Nu trece cu încetinitorul. Trece ca fulgerul.
ORBUL – Hai că nu trece chiar ca fulgerul. Orice tren
care trece printr-o gară, chiar dacă nu opreşte, încetineşte.
FATA – Ei bine, ăsta nu încetineşte.
ORBUL – Păi de ce nu încetineşte ?
FATA – Pentru că aşa e Orient Express-ul, tată. Ăsta
nu încetineşte. N-are motiv.
ORBUL – Păi de ce nu respectă regula?
FATA – Tată, o fi regula asta pentru alte trenuri. Pentru
trenurile care merg la Bucureşti. Dar ăsta merge la Paris.
N-are el treabă să încetinească la noi aici. Încetineşte cînd
ajunge la Paris. Odată ajuns la Paris, da, acolo încetineşte.
ORBUL – Să mi-l chemi pe impegat.
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FATA îl şterge la nas. ORBUL scoate de la sîn o sticluţă
şi trage o duşcă.
ORBUL – Cît e ora?
FATA – E fără cinci.
ORBUL – Iar întîrzie.
FATA – Nu întîrzie el.
ORBUL – Uneori întîrzie.
FATA – Tată, Orient Express-ul nu întîrzie niciodată.
ORBUL – Săptămîna trecută a întîrziat.
FATA – N-a întîrziat, am trecut noi la ora de vară.
ORBUL – Oricum, am venit cu o oră mai tîrziu.
FATA – Păi dacă s-a schimbat ora…
ORBUL – Unde-i Vasile?
FATA – Hai, că vine…
Vine VASILE, excedat dar răbdător. O sărută pe FATĂ.
ORBUL – Vasile!
VASILE – Da, dom’ Colonel, am venit.
ORBUL – De ce întîrzie Orient Express-ul, Vasile?
VASILE – Nu întîrzie, dom’ Colonel. Vine peste trei
minute. A fost anunţat.
ORBUL – Şi iar îl vedem de departe?
VASILE – Păi ce să fac, dom’ Colonel? Aşa trece el, pe
linia directă.
ORBUL – De luni de zile te rog să mă împingi mai în
faţă.
VASILE – Nu pot, dom’ Colonel. E interzis. Aşa zice regulamentul. Pietonii privesc trenul de pe peron.
ORBUL (panicat) – Cît e ceasul? De ce nu trece? Ce se
întîmplă? Poate l-au anulat…
FATA – Hai că tocmai îl anunţă…
HYPERION
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VASILE începe fluieră ca trebul, apoi pufăie etc.
simulează apropierea trenului.
VASILE (cu voce dogită, anunţă printr-o veche portavoce) – Trenul Orient Express, de la Istanbul, Atena, Sofia,
Bucureşti… pentru direcţia Budapesta, Viena, München,
Strasbourg, Paris, execută o trecere fără oprire pe linia a
treia… Atenţie la linia a treia. Nu vă apropiaţi de linia a
treia. Nu vă îndepărtaţi de peron. Trece Orient Express-ul
fără oprire. Atenţie, repetăm… Trece Orient Express-ul
fără oprire… Trece, trece…

ORBUL (respiră puternic aerul pe care i-l proiectează
în faţă ventilatorul) – Ah, Parisul… Parisul… Salutare,
Occident! Occident, Orientul te salută! Cincisprezece
ani am făcut puşcărie… (Către FATĂ.) Zinuţo, e careva
la fereastră?
FATA – Da, tată, toţi sunt la fereastră şi uite, îţi aruncă
flori… (FATA culege cîteva flori de pe marginea căii ferate şi le aruncă în braţele ORBULUI.) Douăzeci şi cinci…
Gata… a trecut…
VASILE opreşte ventilatorul, FATA reduce sunetul telefonului mobil pînă cînd nu se mai aude nimic.

FATA îşi scoate telefonul mobil pe care este înregistrat
sunetul trecerii unui tren printr-o gară. VASILE dă druORBUL (în stare de extaz) – Oh… oh… Mirosul ăsta
mul unui ventilator care provoacă un curent de aer. In ace- mă înnebuneşte… Cum poate să miroase aşa bine trenul
laşi timp VASILE imită croncănitul unor corbi care îşi iau ăsta? A ce miroase Orient Expressul, Zinuţo?
zborul.
FATA – A mimoze, tată… a mimoze…
ORBUL – Cîte vagoane are? Zinuţo, numără
vagoanele… cîte vagoane are? Zinuţo, ce faci, numeri?
FATA – Unu… doi… trei… patru…
ORBUL – Toate sunt vagoane de dormit? Toate?
FATA – Da, tată, toate... cinci... şase... şapte…
ORBUL – Care-i vagonul restaurant? Să-mi spui cînd
trece vagonul restaurant…
FATA – Vine, vine… opt… nouă… zece…

FATA îi întinde o bancnotă lui VASILE.

ORBUL – Dacă noi nu luptam în munţi, Occidentul
era kapput… Ar trebui să ne pupe mîinile… Ar trebui
să se dea dumnealor jos, totuşi, măcar o dată, din Orient
Express, şi să ne pupe mîinile… Cincisprezece ani m-au
ţinut ruşii în Siberia… Dar Occidentul nu ştie… nu ştie…
FATA – Hai, că ştie… puţin, puţin, tot ştie…
ORBUL – Zinuţo, promite-mi că venim şi mîine.
VASILE ridică turaţia ventilatorului şi imită lătratul
FATA – Mîine nu trece, tată. Venim săptămîna
unui cîine. FATA ridică volumul telefonului şi pulverizea- viitoare…
ză în aer un parfum de mimoză. Atmosferă autentică de
ORBUL – Păi de ce nu trece şi mîine? Altădată trecea o
Orient Express care trece. Mascarada celor doi are ceva fan- dată pe zi. Păi nu e normal să treacă o dată pe zi?
tastic şi poetic.
ORBUL – Măi, ce mai trece… măi ce tare e… Mă
Orientule, mă… Vezi, Zinuţo, astea se numesc vagoane Pullman... Frumoase mai sunt vagoanele Pullman...
Niciodată, nimeni, n-a construit vagoane mai frumoase
decît Pullman... Ai auzit de vagoanele Pullman, Zinuţo?
FATA – Unsprezece… Doisprezece… Acum trece vagonul restaurant… Treisprezece… Paisprezece…
Cincisprezece…
ORBUL (strigînd, agitîndu-se în fotoliul rulant) – Salutare, mă… Mă, ăştia care mergeţi la Paris… Nu-i credeţi
pe comunişti! Atenţie cu democraţia! Auziţi, mă?
FATA – Şaisprezece… Şaptezsprezece… Optsprezece…
ORBUL – Un singur vagon restaurant la atîtea vagoane? Nu e puţin?
FATA – Mai e şi vagonul bar… Nouăsprezece… Uite,
acum trece vagonul bar…
ORBUL (scoate sticla şi trage o duşcă) – Trăiască regele!
Vive la France!
FATA – Douăzeci… Gata, ăsta-i ultimul vagon… e vagonul de bagaje...
ORBUL (atitudine de copil care vrea să se mai joace)
– Nu, Zinuţo, mai vreau, mai vreau… mai vreau nişte
vagoane…
FATA – Da, mai are cinci vagoane… Douăzeci şi unu…
ORBUL – Mai rar, mai rar…
FATA – Douăzeci şi doi… douăzeci şi trei…
ORBUL – N-are şi vagon de biliard?
FATA – Ba da, uite acu’ trece vagonul de biliard...
Douăzeci şi patru…
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FATA – Aşa e el acum… E tren de lux, tată, trece doar
o dată pe săptămînă…
ORBUL – Cînd mai venin? Cînd mai venim?
FATA – Cînd mai trece, Vasile, Orient Expressul?
VASILE (scărpinîndu-se în cap) – Păi… ce să zic eu…
Nu ştiu dacă săptămîna viitoare trece…
ORBUL – Păi cum aşa? Păi nu e clar cînd trece?
VASILE (îi spune ceva la ureche FETEI) – Nu, abia peste două săptămîni…
ORBUL – A… peste două săptămîni…
VASILE – Da, de mîine în două săptămîni mai trece…
FATA se pregăteşte să plece cu ORBUL.
ORBUL – Nu mai înţeleg nimic… Multă vreme a trecut joia… Acum începe să treacă vinerea?
FATA – E tren de lux, tată… Trece cînd vrea el…
ORBUL – E tren de lux, tren de lux... Ce mă-nebuneşti
cu “tren de lux”. Ce vrei să spui, că dacă e de lux trece mai
rar? Dacă creşte luxul o să treacă doar o dată pe lună? Într-o bună zi ai să-mi spui că de atîta lux trece doar o dată
pe an… Ce scria pe vagoane?
FATA – Scria Orient Express, tată…
ORBUL (mai trage o duşcă) – Am făcut războiul degeaba… Războiul degeaba, Siberia degeaba… Eşti sigură
că se uitau toţi pe freastră?
FATA – Da, tată… Toţi erau la fereastră…
SCENA 2
PROXENETUL
FATA 1
FATA 2
FATA 3
SOLDATUL AMERICAN
ORBUL BĂTRÎN

ON… Scrie undeva ON… OFF e cînd îl stingi, mamă…
OFF e cînd îl stingi şi ON e cînd îl aprinzi… Mamă, ţi-am
explicat de o mie de ori… ON e jos şi OFF e sus… Aşa…
Cît?… Bine, e normal... De cîte ori a vomitat? Poţi să-i
dau acum un bicarbonat… Hai că o să-i treacă… Nu-i da
nimic de mîncare, doar puţin orez, dacă vrea… Orez fiert
în apă, atît, fără sare fără zahăr… Hai că am treabă… Vorbim mai încolo...
FATA 1 îşi închide telefonul, caută în poşetă, scoate un
ruj şi o oglindă mică, se rujează, îşi aprinde o ţigară. Reîncepe apoi să repete cu voce tare fraze în limba engleză.
FATA 1 (citind) – Do you need a girl? (Repetă pe de
rost.) Do you need a girl? Do you want fuck? Two hundred… Three hundred… (Citeşte din carnet numerele.)
One, two, three, four, five, six, seven, eigth, nine, ten…
(Repetă pe de rost.) One, two… three… Do you want fuck?
Two hundred dollars… (Citeşte din carnet.) You are a nice
man… Americain solders are nice men…
Se aude o maşină militară. FATA 1 se agită ca şi cum ar
privi dincolo de gardul de sîrmă ghimpată: sare ca să vadă
mai bine, îşi flutură braţele, etc.
FATA 1 (strigînd) – Welcome to Romania! Welcome!
(Citeşte din carnet.) Hello! American army! You are a nice
man! Hello! Hello! How are you? Come to see me!
Maşina se îndepărtează. Tăcere. Telefonul mobil al fetei sună din nou.

FATA 1 (cu telefonul la ureche şi cu carnetul într-o
mînă) – Da? … Nu-i da banană, dă-i măr… Dă-i măr să-l
strîngă la burtă… Dă-i mărul prin răzătoare că-l mănîncă
mai bine… Cît?… Nu e grav… Nu, nu e grav… Dar dacă
mai creşte fă-i o baie… În apă călduţă da’ nu foarte... Şi
Proiecţie: un gard de sîrmă ghimpată sugerînd o bază nu-l lăsa chiar aşa cît vrea la televizor… mai spune-i şi tu
militară. Mai multe panouri indică fotografiatul interzis, o poveste, ce naiba... bine… Hai că am treabă…
iar undeva flutură un drapel american.
FATA 1 închide telefonul.
FATA 1 aşteapă lîngă una din ieşiri. Este îmbrăcată în
aşa fel încît spectatorul să nu aibă nici un dubiu în privinţa
Un soldat american deshide o poartă şi iese cu două
meseriei ei. În aşteptare, FATA 1 repetă cuvinte în engleză pubele.
pe care le citeşte dintr-un ghid de conversaţie.
FATA 1 (începe din nou să se agite) – Hello! Welcome
FATA 1 (citind) – Welcome… Welcome to Romania! to Romania! Hello! Do you want fuck?
(Reia pe de rost.) Welcome to Romania! (Citeşte.) What is
your name? (Pe de rost.) What is your name? My name is
SOLDATUL priveşte în jurul său, face semn că nu, mai
Cristina, what is your name?
avansează puţin cu pubelele.
Telefonul ei mobil sună.

FATA 1 (consultîndu-şi carnetul) – Where are you
from? New York ? From New York? (SOLDATUL face
FATA 1 – Da… Da, spune... Hai, că nu sunt aşa semn că nu.) Los Angeles? (SOLDATUL face semn că nu.)
ocupată, spune... Ce?… Păi ce i-ai dat ?… Păi nu ţi-am Dallas? Dallas? You are from Dallas? (Amuzat, soldatul
spus să nu-i mai dai lapte ? Nu-i mai da lapte... Nu-i face semn că nu.) You are from… California? Texas? Coloda lapte, dă-i apă… Sau dă-i suc de mere… I-ai temper- rado? Pensylvania?
atura… I-ai acum temperatura… Lipeşte-i termometrul
de ureche… În interior… Mamă, ăsta-i termometru elecSOLDATUL – North Carolina…
tronic… I-l lipeşti de ureche şi apeşi pe ON… Scrie acolo ON… Vezi unde scrie ON? Apasă pe ON… Ai apăsat?
Păi înseamnă că nu i-ai luat-o bine… Mai apasă o dată pe
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FATA 1 (îşi scoate repede telefonul şi formează un
număr) – A ieşit unu… Da, da... Hai, că nu ştiu cît pot
să-l ţin…
FATA scoate o ţigară şi se apropie de SOLDAT.
FATA 1 – Ai un foc? Un foc, ai? Un foc... (Se uită în
carnet.) A light… Do you have a light? Do you want a girl?
Romanian girl? (Soldatul face semn că nu.) Romanian girl
beautiful. Very beautiful. Romanian girl. Cheap and beautiful. Only one hundred… For you… Only one hundred…
For American solder… Cheap…
SOLDATUL îi aprinde ţigara, lasă pubelele în faţa porţii şi dă să plece.
SOLDATUL – By-by…
FATA 1 – What is your name? What is your name?
SOLDATUL – By-by…
FATA – Hei, bă by-by, stai, mă… Mă… What is your
name? Fifty dollars! Stai, mă…
Soseşte în fugă PROXENETUL împingînd un fel de
cărucior de supermarket transformt în bar ambulant.
PROXENETUL este urmat de alte două “fete”. Una dintre fete are un casetofon pe care îl pune imediat pe pubelă şi îi dă drumul. Muzică disco (sau manele). Fetele
încep să danseze cît mai lasciv posibil. PROXENETUL
derulează o banderolă pe care scrie: BINE ATI VENIT IN
ROMÂNIA! Iar ceva mai jos, scris greşit: WELL COME
IN ROMÂNIA!

PROXENETUL (către FATA 2) – Ia fă-i un streap-tease…
FATA 2 se urcă pe pubelă şi începe să facă un striptease. FATA 1 se agaţă de stîlpul care susţine plăcuţa cu
“fotografiatul interzis” şi începe să facă un “dans la bară”, ca
şi cum s-ar afla într-un bar.
PROXENETUL – Cheap girls many… Many streaptease bar cabaret cheap girls… «La Costică»… My name
Costică is, I like America… America, good economy,
business come… (Scoate o sticlă de vodcă.) Romanian
whisky… Să trăieşti! Vodcă Dracula. Do you Dracula?
SOLDATUL – What?
PROXENETUL bea, fetele se agită şi dansează pentru
a atrage în cotinuare atenţia SOLDATULUI.
PROXENETUL (către SOLDAT) – Cîţi sunteţi, bă ?
(Către FATA 1.) Întreabă-l cîţi sunt ?
FATA 1 (caută în carnet şi apoi pune întrebarea) – How
many you are? One thousand? Two thousand? Three
thousand?
PROXENETUL – American solder good for Romania… American army good for Romanian economy…
Good for business… many thousand well come! How
many? Many thousand stay here good for economy…
Come, come… Vodca Dracula the best.

Foarte repede, PROXENETUL şi fetele “amenajează”
terenul şi crează un fel de terasă: ca prin minune, din
căruciorul de supermarket apar cîteva scaune pliante, o
masă pliantă, precum şi un fel de bar improvizat. Sticle
PROXENETUL se apropie de soldat.
şi pahare puse pe masă, în timp ce pe dosul banderolei se
poate citi: CAFE BAR LA COSTICA CAZINOU CABAPROXENETUL – Bă, vino aici, bă... Hei, dom’ Colo- RET CHANGE DEBIT DE TUTUN.
nel… Vino...
FETELE umflă baloane pe care le agaţă de sîrma ghimFATA 1 (răsfoieşte carnetul şi îi suflă cîteva cuvinte în pată şi de pubele pentru a înveseli locul.
engleză PROXENETULUI) – Come! Come!
PROXENETUL – Come, my friend! You are my brothPROXENETUL – Come, come, bă… Hai că am fete er… Come, my brother, come… că e pentru tine… Ia te
frumoase... Să trăiţi!
uită… ia loc… Take a seat… Hai, nu-ţi fie frică, café bar…
café bar for you… café bar for America… for Amarican
FATA 1 – Nice girls...
Army… For all Americans… God save the king… Hai,
vino să alegi pe viu… Come to choose… Choose, choose…
PROXENETUL – Nice girls!
Do you want my card? Choose by phone…
FATA 1 – Cheap...

Zgomot de maşină care trece. SOLDATUL dispare. Fetele se opresc din dans.

PROXENETUL – Cheap, cheap... Nice girls cheap...
Business… Hai, bă, la business… Cheap business… Nice
PROXENETUL – Nu fugi, mă, nu fugi!… Nu fugiţi,
girls cheap business… Nice girls România cheap business mă fir-ar să fie…
nice… Streap-tease…
Telefonul PROXENETULUI sună.
SOLDATUL, oarecum amuzat, după ce închide poarta,
continuă să se uite la PROXENET şi la fete.
PROXENETUL – Da?... Da… Unde?… Bine... (Îşi închide telefonul, apoi, către fete.) La poarta trei… Repede…
SOLDATUL – Thank you… By-by…
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Toţi încarcă în viteză «barul ambulant» şi pleacă. Doar
FATA 1 rămîne la post.

America… I like America… America is big… I want to go
to America… America is beautiful… America is strong…
I want to go to America… I want to go with you to AmerPauză. Zgomotul unui camion care trece pe undeva, ica… Take me with you to America… Yes, I want to go
destul de departe. Se aud cîteva ordine date în engleză. with you to America… Are you married?
Obosită, FATA 1 răstoarnă o pubelă, se aşează pe ea, se
descalţă, îşi masează degetele de la picioare.
Mobilul fetei sună. FATA 1 răspunde.
Apare ORBUL BĂTRÎN în uniformă militară din anii
celui de-al doilea război mondial. Pe piept are mai multe
decoraţii. ORBUL avansează cu precauţie, ajutîndu-se de
un baston alb pe care-l ţine în mîna dreaptă, în timp ce în
mîna stîngă duce un buchet de flori.
ORBUL BĂTRÎN – Hei… Unde sunteţi ? Where are
you? Are you here?
FATA 1 – Vezi, taică, să nu te loveşti…

FATA 1 – Da… ce mai e? … Cum? Păi nu ţi-am spus să
nu-i faci cu lapte?… Mama, uiţi de la mînă pîn’ la gură…
Ce dracu? Am spus cu apă… Mă înnebuneşti, mă… Fă-i
cu apă! Apă fără sare…
In timp ce FATA 1 vorbeşte, unul din baloanele abandonate pe gardul din sîrmă ghimpată explodează. ORBUL
continuă să cînte la muzicuţă. FATA 1 pleacă continuînd
să vorbească la telefon.

FATA 1 – Păi cum să mă bazez pe tine dacă… Una
ORBUL BĂTRÎN tatonează terenul cu ajutorul basto- spun şi alta faci… Dă-mi-l să vorbesc puţin cu el… Ce
nului, descoperă gardul de sîrmă ghimpată, stîlpul pe care faci, iepuraşu‘ lui mama?… Cum? … Stai cu mami acolo
este pusă placa cu fotografiatul interzis, pubela.
că vin şi eu… vin, scumpete, vin, dar acum stai cu mami…
auzi… hai că-ţi aduce mama ceva bun, da‘ acu‘ ascultă de
ORBUL BĂTRÎN – Are you here? Have you come fi- bunica… Da… da, iepuraşu’, da…
nally? Long live to American Army! Jos comunismul!
Wellcome America… (Se apropie de poarta de sîrmă
ORBUL descoperă brusc că stă pe o pubelă. O pipăie,
ghimpată.) But is too late…
deschide capacul şi începe să răscolează în pubelă. Scoate
tot felul de obiecte pe care le pipăie şi începe să le sorteze.
FATA 1 – Vezi să nu te răneşti… Vezi că e din sîrmă
ghimpată…
Intre timp, baloanele agăţate de sîrma ghimpată continuă să explodeze unul după altul, ca şi cum ar fi înţepaORBUL BĂTRÎN – Too late… Jos comunismul! … te de o mînă nevăzută. Ultimul însă fîsîie şi se dezumflă
But is too late… Do you here, me? Is too late… E cam tîr- încet.
ziu… De ce-aţi venit, mă, aşa de tîrziu? De ce-aţi întîrziat
mă, aşa de tare ? Why?… Why? You are very late… Fifty
SCENA 3
years late… Why? Why? (Către FATA 1.) N-ai nişte apă ?
O tăbliţă pe care scrie numele unei staţii de metrou
din Paris, de exemplu GARE DE L’EST sau CLUNY – LA
FATA 1 scoate o sticlă de apă din poşetă. ORBUL bea. SORBONNE. Este genul de staţie care rămîne deschisă în
timpul iernii pentru a-i adăposti pe diverşii indivizi fără
FATA 1 – Măi, tată, mă… de ce nu te duci tu acasă?
domiciliu fix.
ORBUL agaţă buchetul de flori de poarta de sîrmă
ghimpată.
ORBUL BĂTRÎN – It’s for you… Hello, boys! (Începe
să fredoneze imnul american.) God bless America…

Într-un colţ, în penumbă, un tînăr stă întins pe jos cu
capul aşezat pe un rucsac şi cu un saxofon în mînă. Din
cînd în cînd, dezabuzat, tînărul improvizează diverse note
la saxofon.

Apare ACORDEONISTUL şi se aşează pe un scaun nu
ORBUL tuşeşte, se încurcă în cuvinte, abandonează. departe de tînăr.
FATA 1 îl ajută să se aşeze pe pubela răsturnată.
ACORDIONISTUL scoate o canetă de Cocoa-cola, o
FATA 1 – Hai nu te mai agita… Odihneşte-te şi du-te desface, îi aruncă o privire tînărului, ridică în sus caneta
acasă.
ca şi cum i-ar spune «noroc» şi apoi bea.
Lumina scade. S-ar spune că se înserează. ORBUL
scoate o muzicuţă şi începe să cînte la ea. In depărtare se
aud ordine date printr-un difuzor, tropot de cizme, sunetul unei sirene.
FATA 1 începe din nou să repete fraze în engleză.
FATA 1 – I like… You like… He likes… I like America… I go… You go… He, she, it goes… I want to go to

Teatru
https://biblioteca-digitala.ro

SAXOFONISTUL – Hi !
ACORDEONISTUL bea.
ACORDEONISTUL – Pardon?
SAXOFONISTUL – Hi!
ACORDEONISTUL – Hi! Haide hai !

HYPERION

79

Pauză. SAXOFONISTUL cîntă o notă. ACORDEONISTUL îi răspunde cîntînd la acordeon.
SAXOFONISTUL – Artist?
ACORDEONISTUL – Artist, artist…
SAXOFONISTUL – French?
ACORDEONISTUL – French, ce?
SAXOFONISTUL – Are you French?
ACORDEONISTUL – French?
SAXOFONISTUL – Français?
ACORDEONISTUL – Nu… No…
SAXOFONISTUL – Do you speak french?
ACORDEONISTUL – Yes… Merde !
SAXOFONISTUL – Well… very good…
ACORDEONISTUL – Mon cul.
SAXOFONISTUL – Great!
ACORDEONISTUL – Liberté, égalité, fraternité !
SAXOFONISTUL – Vive la France ! Putain…
ACORDEONISTUL încearcă, foarte rudimentar, să
cînte imnul naţional francez, «La Marseillaise». SAXOFONISTUL îl ajută şi el.
SAXOFONISTUL – Where are you from?
ACORDEONISTUL – What?
SAXOFONISTUL – Where are you from? Which
country?
ACORDEONISTUL – My country?
SAXOFONISTUL – Ton pays… Tu viens d’où ?
ACORDEONISTUL – Europa!
SAXOFONISTUL – Me, United States!
ACORDEONISTUL – American!
SAXOFONISTUL – Yes, American.
ACORDEONISTUL – Me… Gigi!
SAXOFONISTUL – John. Nice to meet you… Do you
speak English?
ACORDEONISTUL – Ce?
SAXOFONISTUL – Tu parles anglais ?
ACORDEONISTUL – Oui. Fuck… Shit… Money…
SAXOFONISTUL – Bravo!
ACORDEONISTUL – Whisky…
SAXOFONISTUL (furnizînd-i încă un cuvînt englezesc) – Coca-cola…
ACORDEONISTUL – Yes, Coca-cola…
SAXOFONISTUL – It’s perfect.
ACORDEONISTUL – America big country… Nike.
Statuia libertăţii… New York, New York.
SAXOFONISTUL cîntă două măsuri de jazz.
ACORDEONISTUL – Eşti tare!
SAXOFONISTUL – What?
ACORDEONISTUL – You good… And me… I good
me… like you… I am Gigi, the artist! Manele…
SAXOFONISTUL – What?
ACORDEONISTUL – Manele… Great artist manele…
SAXOFONISTUL – I don’t understand… Je ne comprends pas…
ACORDEONISTUL – Je suis… grand… big… très
beaucoup… très, très grand… très big manele…
Cîntă manele.
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SAXOFONISTUL – Jazz?
ACORDEONISTUL – Nu… Non… Not jazz, manele…
Europa de est…
SAXOFONISTUL – What?
ACORDEONISTUL – Europe de l’Est… Comunism…
Comunism kaputt, acum manele… Tu piges? Understand?
SAXOFONISTUL – Yes… You are the king of manele!
Cîntă din nou amîndoi.
ACORDEONISTUL – Very good… You are big! Big
artist!
SAXOFONISTUL – We are both very big! We are the
kings!
ACORDEONISTUL – Comment? What?
SAXOFONISTUL – Me and you… We are both very
big… Kings of the music.
ACORDEONISTUL – Ah, yes! Oui, oui… very, very
big… Have you… (Arată că vrea o ţigară.) Cigarette…
SAXOFONISTUL – No… No money!
ACORDEONISTUL – No money?
SAXOFONISTUL – No money…
ACORDEONISTUL – Te-au furat?
SAXOFONISTUL – What?
ACORDEONISTUL – Volé? Toi, te-au furat? Voleurs?
Paris, voleurs?
SAXOFONISTUL – Stolen? No…
ACORDEONISTUL – Not stolen?
SAXOFONISTUL – No… No… I don’t like money…
I’m walking around the world without money…
ACORDEONISTUL – Comment?
SAXOFONISTUL – Je fais le tour du monde… sans argent… around the world… but without money… sans
argent… Je suis contre l’argent…
ACORDEONISTUL – Tu es contre l’argent?
SAXOFONISTUL – Yes… Oui… Contre l’argent. No
money… Never… Moi… jamais argent…
ACORDEONISTUL – Jamais argent toi?
SAXOFONISTUL – Yes… Jamais…
ACORDEONISTUL – Jamais, jamais?
SAXOFONISTUL – No. I am ecologist.
ACORDEONISTUL – Eco… quoi?
SAXOFONISTUL – I never touch money… or credit
cards… I don’t need money… I hate money… L’argent,
pour moi… zéro… mauvais…
ACORDEONISTUL – Putain! Ia te uită, mîncaţi-aş…
Against argent, da’ faci turul lumii…
SAXOFONISTUL – What?
ACORDEONISTUL – Nothing… I am Romanian…
România… Tu connais? Romania… Roumanie.
SAXOFONISTUL – Romania?
ACORDEONISTUL – Yes, Romania… Me, from Romania… Europa, Romania, free country… Comunism
finished.
SAXOFONISTUL – Romania?! Bucharest?
ACORDEONISTUL – Bucharest! Bucharest!
SAXOFONISTUL – I want to go to Romania!
ACORDEONISTUL – Moi… Eu… ţigan… ţigan din
Bucureşti…
SAXOFONISTUL – What?
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ACORDEONISTUL – And I like money… I have…
(Arată cu mîna că are trei copii.) Trei… trei puradei…
Trois… enfants petits…Me…
SAXOFONISTUL – Comment?
ACORDEONISTUL – Je suis… Ich bin… sono...
gypsy...
SAXOFONISTUL – Gypsy?
ACORDEONISTUL – Gypsy, gypsy…
SAXOFONISTUL – I like Gypsies!
ACORDEONISTUL – And me… I like money!
Cei doi se îmbrăţişează.
SAXOFONISTUL – Nice to meet you.
ACORDEONISTUL – Nu vinzi saxofonul?
SAXOFONISTUL – What? Comment?
ACORDEONISTUL – Saxofonul... How much?
SAXOFONISTUL – No, no… The saxophon… c’est
mon gagne pain…
ACORDEONISTUL – Pain?
SAXOFONISTUL – Manger…
ACORDEONISTUL – Manger… Volio manggiare?
Hungry?
SAXOFONISTUL – No…

ACORDEONISTUL – Mişto… Nice…
SAXOFONISTUL – Mişto...
ACORDEONISTUL – You… mişto…
SAXOFONISTUL – Me, mişto… and you, mişto…
ACORDEONISTUL – Big artists mişto…
Cei doi încep să cînte din nou.
SCENA 4
Personaje în aşteptare îmbrăcate în costume destinate
să evoce lumea ţiganilor, dar care rămîn de un kitch înfiorător : MIRELE, MIREASA, două DOMNIŞOARE DE
ONOARE, ACORDIONISTUL şi VIOLONISTUL.
Grupul ascultă de indicaţiile date printr-un megafon
de un “regizor” care rămîne invizibil.
REGIZORUL – Attention… Un, deux, trois ! Entrez !
Grupul se pune în mişcare cîntînd şi dansînd.

REGIZORUL – Allez, allez, un peu plus d’énergie…
Voilà… Avancez parmi les tables… Non, non… La mariée devant… Voilà… Et le marié ensuite… Et faites gaffe
Scoate un telefon mobil si formează un număr.
de ne pas renverser les verres ou les vases… Voilà… Il faut
ACORDEONISTUL – Firica… Unde eşti, mă? Auzi, être souple, plus souple… Très bien… Musique !
adu ceva de haleală şi vino la Sorbona… Mă găseşti la
Sorbona… ia ceva bun… (Către SAXOFONIST.) Apporter
Personajele avansează în şir indian dansînd şi chiuind.
manger… Manger… Tu veux quoi?
SAXOFONISTUL – To eat?
REGIZORUL – Claquez de doigts! Claquez de doigts…
ACORDEONISTUL – Yes. Moi… te invit… Je… invite Un peu plus fort… Voilà… Ecoutez, je ne sais pas ce que
you…
vous avez aujourd’hui, vous êtes d’une tristesse… On reSAXOFONISTUL – Great.
commence !
ACORDEONISTUL – You… want quoi? Manger?
SAXOFONISTUL – I am vegetarian…
Grupul de actori se întoarce în locul de unde a plecat şi
ACORDEONISTUL – Firica, vezi să fie vegetarian… să aşteaptă indicaţiile.
fie totul vegetarian… Iţi explic eu… Un prieten… (Către
SAXOFONIST.) Şi de băut? Une bière?
REGIZORUL – Il faut entrer en force, vous comprenez
SAXOFONISTUL – Beer, yes… yes, yes, beer, OK… ? Il faut entrer en force et créer la surprise sans faire peur…
ACORDEONISTUL (la telefon) – Bere bea… Ia un pa- Il faut que les voyageurs sentent effectivement le goût de
chet de opt… Aşa… Iţi povestesc, e un tip mişto…
Balkans… Allez… Respirez, concentrez-vous… Un, deux,
SAXOFONISTUL – Mişto?
trois ! C’est la fête !
Grupul se pune din nou în mişcare, de data
aceasta cu mai multă vivacitate.
REGIZORUL – Très bien... Très, très
bien... Les filles, essayez d’onduler un peu
plus… Voilà… La mariée, je veux une vraie
danse de ventre… ondulez le bassin un peu
plus… voilà, c’est bien… Avancez, avancez…
Et cherchez le regard des voyageurs, c’est par
le regard que le message passe… Voilà… Il
faut qu’on sente l’irruption des Balkans dans
le wagon…
MIRELE (vorbeşte cu accent din Europa de
răsărit) – Excusez-moi…
REGIZORUL – Oui ?
Aspect din spectacolul „Buzunarul cu pâine“,
de Matei Vișniec - Teatrul „Mihai Eminescu“ Botoșani
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ACORDEONISTUL – Chez Kusturica, si vous perREGIZORUL – Putain ! Mais concentrez-vous un peu, mettez, les tziganes ont aussi de revolvers et ils tirent de
Mircea… La bouteille, c’est important…
coups de feu en l’air…
MIRELE – Oui, je sais…

REGIZORUL – Radu, vous vous foutez de ma gueule.

REGIZORUL – On recommence !

ACORDEONISTUL – Non, Monsieur.

Grupul se întoarce la punctul de plecare şi aşteaptă semnalul. MIRELE ia o sticlă de vodcă în mînă, pe trei sferturi
plină.
REGIZORUL – Vous êtes prêts ? Un, deux, trois ! C’est
parti !
Grupul se lansează din nou. Cîntece, chiuituri, pocnituri
din degete, strigături, dansul buricului, etc. MIRELE agită
sticla în aer, mai trage o duşcă, o întinde MIRESEI, etc.
REGIZORUL – Très bien... Allez... Avencez... Mircea,
tu fais un peu trop avec la bouteille...
MIRELE – Je ne dois pas boire ?

REGIZORUL – Mais si, vous vous foutez de ma gueule.
ACORDEONISTUL – Non, Monsieur, on veut être seulement aussi authentique que possible.
REGIZORUL – Je ne veux pas que ça soit authentique,
je veux que ça soit comme chez Kusturica ! C’est tout ! Je
veux que ça soit du spectacle. Que ça évoque une fête de
noce tzigane. Voilà, c’est tout. Je veux que ça chante, que
ça bouge, que ça dégage de la poésie et de la viscéralité.
Voilà.
DOMNIŞOARA DE ONOARE 1 – Monsieur… Il faudrait peut-être engager alors des vrais tsiganes…

REGIZORUL – Mais pourquoi ? Vous êtes tous de comédiens. Vous êtes dés comédiens censés jouer une fête
tzigane. Où est le problème ? Je ne vais pas engager des
médecins pour jouer dans une scène avec des médecins.
MIRELE – Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs… Allez, on refait la scène ? Donc, je vous rappelle ce que
Soyez bienvenus dans les Balkans… Vous venez de tra- je désire de vous. Le train quitte Venise à 10h30. Et au
verser la frontière entre les terres de Venise et les terres moment du repas, à 12h36, il traverse la frontière entre
balkaniques… Vous venez de pénétrer sur la partie la plus la Slovénie et la Croatie. Donc, c’est le moment où le train
mystérieuse de l’Europe… La Péninsule balkanique, 50 pénètre dans les Balkans… Et c’est à ce moment là que je
millions d’habitants, 550 000 kilomètres carrés, mosaïque veux que vous fassiez éruption dans le wagon-restaurant.
de peuples et de cultures…
Vous passez en chantant et en dansant et vous saluez les
voyageurs… C’est tout…
REGIZORUL – Mircea...
Grupul se întoarce la punctul de plecare şi aşteaptă semMIRELE – Oui, Monsieur ?
nalul REGIZORULUI.
REGIZORUL – Oui, mais… il ne faut pas que ça soit
vulgaire… Allez, Mircea, dit ton texte !

REGIZORUL – Je voudrais que ton accent soit un peu
plus prononcé. Laisse entendre ton accent roumain… Je
préfère, à la rigueur, que tu prononces mal certains mots
que de le dire en un français parfait.

REGIZORUL – Voilà… Je sais que c’est bête de montrer toujours un tzigane lorsqu’on veut synthétiser l’image
des Balkans, mais le cerveau de l’homme Occidental est
fait comme ça… Il a besoin d’étiquettes… Et ça simplifie
les choses… Et nous, on est là pour l’aider à passer un bon
MIRELE – D’accord, chef ! (Reia textul cu un accent ro- moment… C’est tout… Allez, on y va !
mânesc evident.) Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs…
Soyez bienvenus dans les Balkans… (Către regizor.) C’est
Grupul se pune în mişcare, actorii dansează, cîntă, se
bien ?
agită, dar la un moment dat entuziasmul lor se dezumflă.
Primul care renunţă să-şi mai joace «rolul» este MIRELE,
REGIZORIL – Non… Vous êtes tous de mauvaise hu- urmat de MIREASA, apoi rînd pe rînd de toţi ceilalţi.
meur aujourd’hui... Et je ne comprends pas de tout pourquoi… Je sais que je vous demande de jouer un truc con…
MIRELE – Excusez-moi, je ne comprends pas pourQue cette entrée des tziganes est assez kitch… Que finale- quoi les voyageurs qui traversent les terres balkaniques
ment c’est une clichée… Mais on vous a employé pour faire doivent être reçus par un groupe de tziganes.
des animations dans l’Orient Express. On vend au public
l’Orient Express. On ne fait pas ici, de l’art, on fait du comREGIZORUL – Est-ce que tu as quelque chose contre
merce… Et si vous n’avez pas compris ça, c’est qu’on ne les tziganes ?
pourra plus continuer à travailler ensemble. Tous ce que
je veux c’est une scène bête, folklorique, à la Kusturica…
MIRELE – Non, mais je ne comprends pas pourquoi,
lorqu’on traverse la frontière pour pénetrer dans les Balkans, il faut absolument que l’Orient-Express soit salué
par un groupe de tziganes…
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ORBUL – Uf… Mulţumesc… Nu te supăra băiatule,
VIOLONISTUL – Scuze me… I don’t speak very well eu nu mai am mult de trăit… Cîţi ani îmi dai?
french… But… I propose… Je propose… If you need reGRANICERUL – Hai că m-ai supărat… Şi mă ţii şi de
ally something from the Balkans... la brute balcanique… vorbă… E frumos, să te pişi pe frontieră? Om bătrîn şi te
pişi oriunde…
Actorul mimează o figură de beţiv.
ORBUL – Ce ştii tu ce înseamnă să te pişi în Siberia pe
minus 20 de grade… Sau să te pişi din mers că ruşii nu ne
VIOLONISTUL – You see… This is universal… Ça dădeau voie să ne oprim… Zău, băiatule, nu fi supărat…
c’est universal… dans les Balkans… (Mimează din nou, Sunt şi eu un om nebun… Am ură în mine... Nu ştiu cum
adresîndu-se uneia dintre fete.) Futu-ţi gura mă-tii de pu- am adunat-o... De cîţiva ani umblu prin Europa cu netoare ! Beau cît vrea ficatu’ meu! Ai înţeles? Cine te-a tri- poata şi mă piş pe frontiere… Eu mă piş şi ea mă filmează
mis să mă cauţi? Mă-ta? Spune-i că-i scot maţele, uite-aşa... din maşină… că vreau să intru în cartea recordurilor… Ai
(Către regizor.) This is universal... The Balkans beast...
auzit de cartea recordurilor? Guiness book… M-am pişat
pînă acum pe 17 frontiere… Frontierele noastre cu veciREGIZORUL – Merde. On fait une pause.
nii le-am făcut toate, doar asta îmi lipsea… M-am pişat
pe frontierea dintre Franţa şi Germania, m-am pişat la
SCENA 5
graniţa dintre Italia şi Slovenia, am fost şi m-am pişat şi
pe frontiera germano-poloneză… Am eu unele pe care
ORBUL şi GRĂNICERUL.
am vrut să mă piş mai repede... Numai că nu apuc să le
termin că văd că apar altele… Cînd dracu‘ ajung eu în
ORBUL – Nu vă supăraţi…
Bosnia sau în Kosovo? Parcă am contract cu ei… Cînd
GRANICERUL – Da, taică?
cred că am terminat cu o regiune, paf, mai apare cîte o
ORBUL – Aş vrea să ştiu şi eu… pe unde a fost exact ţară independentă… Să le ia dracul de frontiere, niciodată
frontiera…
n-apuci să te pişi pe toate…
GRANICERUL – Păi aici e… te afli la frontieră…
ORBUL – Nu te supăra… Uite, am venit cu nepoata
SCENA 6
mea cu maşina tocmai de la Arad… dar ea nu mă înţelege…
Sunt bătrîn, am făcut războiul, m-au trimis ruşii în SibeDOCTORANDUL în faţa COMISIEI DE DOCTORAT.
ria, m-am întors acasă abia în 1956… În 63 am vrut să fug
la sîrbi, m-au prins, am făcut doi ani de puşcărie… În 68
PREŞEDINTELE COMISIEI – Dacă înţeleg bine, ce
m-au lăsat să plec într-o excursie în Ungaria, din Unga- vreţi dumneavoastră să demonstraţi este că prăbuşirea coria am vrut să fug apoi în Austria şi m-au prin din nou… munismului a fost provocată de etichetele de pe produsele
Mi-e ciudă pe frontiere... Vreau să văd unde a fost exact venite din Occident.
frontiera...
DOCTORANDUL – Exact. Datorită eticheteleor, punGRANICERUL – Păi… de fapt nici nu mai există… gilor şi ambalajelor. Nimeni n-a evaluat încă niciodată
Acum, gata, suntem toţi în Uniunea Europeană… Un- forţa subversivă a acestor etichete şi a acestor ambalaje.
gurii trec la noi, noi trecem la unguri… Nu mai e nici o Efectul lor asupra noastră a fost mai puternic decît sunproblemă...
tem noi capabili să o recunoaştem. Toate produsele care
ORBUL – Da’ arată-mi te rog unde a fost... Arată-mi o ajungeau la noi din vest aveau un dublu impact, unul esbucăţică de pămînt să pun piciorul pe ea şi să ştiu că acolo tetic şi altul emoţional. Impactul estetic se manifesta prin
a fost sîrma ghimpată sau gardul sau mai ştiu eu ce...
faptul că nimeni nu arunca niciodată un ambalaj venit din
GRANICERUL – Vino, taică... Dumneata eşti chiar vest. Cutiile de cafea erau păstrate la nesfîrşit pe o poliţă
nevăzător?
în bucătărie chiar şi după ce se termina cafeaua din ele.
ORBUL – Am orbit din cauza unui diabet… Trag un O sticlă de whisky, chiar dacă era golită, nu se arunca nidiabet după mine încă din Siberia…
ciodată, se umplea eventual după aceea cu ţuică. O stiGRANICERUL – Uite, taică... Pune piciorul aici… clă din plastic de coca-cola devenea şi ea un obiect fetiş,
Aici a fost o bornă… pune mîna pe ea… aici era graniţa era imposibil de aruncat, oamenii o refoloseau într-un fel
dintre Ungaria şi România… aici au fost miradoare, aici sau altul, fie că puneau în ea lapte fie că o ţineau ca pe
era totul arat… Acum nu mai e nimic…
o ofrandă sau ca pe o pradă de război în cămară. Cînd
ORBUL – Bine... Mulţumesc, băiatule… Lasă-mă puţin primeau ciocolată din Occident, est-europenii aveau grijă
aici cu gîdurile mele… Mă întorc eu singur la maşină… întîi să desfacă uşor, cît mai delicat, ambalajul, să păstreze
De altfel nepoata mă vede…
staniolul… Pungile care veneau din Occident erau şi ele
un bun preţios şi oamenii ieşeau cu ele la cumpărături,
GRĂNICERUL se îndepărtează iar ORBUL urinează pe oarecum mîndri că aveau o pungă «occidentală». Toate
frontieră.
aceste «pungi» se plimbau de altfel prin oraş cu o anumită nonşalantă, exista un fel de protest surd şi metaforic
GRANICERUL – Păi ce faci, taică? Te pişi pe frontieră? al pungilor… Rare erau persoanele care să nu fi avut în
ORBUL – Ce vrei să fac? Sufăr cu prostata. Cînd mă casă o astfel de pungă provenită din Germania sau din
prinde, mă prinde...
Italia… Putem vorbi chiar de un protest al pungilor din
GRANICERUL – Păi nu-i frumos, taică… Te vede lu- plastic, după cum putem vorbi despre mesajul lor antimea…. Chiar aici ţi-ai găsit să te pişi? Avem veceuri noi… comunist… În ţările este-europene unde libertatea de expresie era inexistentă, oamenii protestau prin pungile de
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plastic pe care le purtau în buzunar sau le utilizau pentru
cumpărat pîine, făină, salam… Ar trebui să le fim recunoscători acestor pungi, cred eu, pentru că ele ne-au ajutat
să ne exprimăm, dacă n-am fi avut aceste pungi cu care
să umblăm de colo-colo şi să ne afişăm protestul ne-am
fi asfixiat… am fi murit dracului de neputinţă şi de umilinţă… Cînd gurile noastre erau cusute, noi protestam de
fapt cu pungile, nu eram decît nişte pungi ambulante care
se plimbau prin Bucureşti, prin Sofia, prin Kiev… Pe aceste pungi erau tot felul de desene atrăgătoare, tot felul de
imagini occidentale, tot felul de texte aparent comerciale dar de fapt protestatare… Nimeni nu s-a ocupat niciodată de semantica acestor imagini şi texte imprimate pe
pungile de origine occidentală înainte de 1989… Pe unele
era scris MARLBORO, pe altele ELVIS, pe altele SUPERMARKET… pentru est-europeni, însă, toate aceste cuvinte aveau o cu totul altă semnificaţie, ele însemnau de fapt
JOS COMUNISMUL.
PREŞEDINTELE COMISIEI – Mda… Spune-mi domnule, dumneata eşti sigur că nu delirezi?
DOCTORANDUL – Nu, domnule Profesor, tot ce
spun este adevărat. Am cules mii de mărturii… Pungile,
etichetele şi ambalajele occidentale au ros din interior comunismul… Au fost dizolvantul ideologiei… Marxismleninismul s-a evaporat în ele… Pentru că ele au lucrat
asupra creierului, asupra imaginarului… Era suficient,
pe vremuri, să te uiţi la cutia de cafea occidentală în care
păstrai de fapt zahărul ca să respiri puţină speranţă… Toate aceste etichete şi ambalaje erau ca nişte ferestre spre
occident, tot atîtea tunele de evadare mentală… Încercaţi
să vă amintiţi şi dumneavoastră, domnule profesor…
Cînd ne cumpăram blugi era absolut necesar ca marca
LEVI’S să fie vizibilă, iar dacă mai puneam mîna şi pe un
tricou occidental pe care scria LOVE atunci evadarea era
totală, sau ne consideram deja integraţi în Europa… Toate aceste cuvinte străine şi toate aceste imagini colorate
ne-au ajutat de fapt să rezistăm într-o lume în care lipseau culorile… Da, acesta este adevărul comuniştilor nu
le plăceau culorile, detestau culorile, cu excepţia steagului
roşu bineînţeles.
PREŞEDINTELE COMISIEI – Dumneata consideri
deci că comunismul nu s-ar fi prăbuşit dacă comuniştii ar
fi fabricat ambalaje mai frumoase…
DOCTORANDUL – Absolut adevărat… Regimurile
comuniste nu au înţeles niciodată cît de persuasivă a fost
forţa imaginii… Astăzi ar trebui să ridicăm un monument
tuturor acestor etichete, ambalaje şi pungi. Ar trebui să le
fim recunoscători, să ridicăm o statuie a pungii occidentale… Ambalajele au fost ca nişte zei, ca nişte icoane, ca
nişte obiecte fetiş… Valoarea lor de întrebuinţare, în ţările
din est, era cu totul alta decît cea pentru care fuseseră
făcute în Occident… Ele erau pur şi simplu mesaje primite din lumea liberă, ele erau dovezi că o viaţă mai bună
era posibilă… Puse alături de ambalajele comuniste ele
deveneau copleşitoare, pentru că erau superioare… Ori,
toate aceste reflecţii se fixau în creierul oamenilor… Esteuropenii nu aveau nevoie de demonstraţii sofisticate
pentru a ajunge la concluzia că marxism-leninismul era o
ideologie stupidă, mesajul pungilor era suficient… Practic, între vest şi est nu a exista nici o luptă de idei, nici o
înfruntare ideologică frontală… singura luptă frontală a
fost între pungile de plastic occidentale şi plasele de aţă
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autohtone… între etichetele colorate de pe produsele occidentale şi hîrtia de marmeladă autohtonă… între roşul
sticlei de coca-cola şi roşul steagului comunist…
PREŞEDINTELE COMISIEI – Ştii ce, domnule doctorand... Ia nu-ţi mai bate joc de noi! Nu-ţi dau doctoratul.
Înţelegi? Fuck you!
SCENA 7
TATĂL şi FIUL.
TATĂL – Cum e Parisul?
FIUL – E frumos. Ai să vezi. Am să-ţi fac invitaţie. Ai
să vii să-l vezi…
TATĂL – Ce mă bucur că ai venit…
FIUL – Am venit… Poate am să fac şi ceva afaceri cu
România. Acum totul e o chestiune de rapiditate. Cine
ocupă terenul ăla cîştigă.
TATĂL – Cît stai ?
FIUL – Nu stau mult. Mai am şi nişte afaceri la
Bucureşti… Stau azi şi mîine.
TATĂL – Aşa puţin?
FIUL – Am să mai vin. De acum am să vin regulat…
În România se pot cîştiga acum bani frumoşi… În Franţa
eu lucrez pentru o mare editură… poate deschid o filială
aici… vezi bine cum arată cărţile în România, cît de jerpelite sunt… dacă aduc o tipografie aici fac minuni… Spune,
tată, vrei să scriem împreună o carte?
TATĂL – Ce fel de carte?
FIUL – Tată, să nu te superi pe mine… Am o idee…
O idee ca să facem nişte bani… te rog să mă asculţi şi
vorbim după ce îţi povestesc totul… Tată… Ştiu că ai fost
turnător... Dar nu te speria, nu vreau să-ţi reproşez nimic. Dimpotrivă, vreau să-ţi propun o afacere. Vreau săţi propun să mărturiseşti totul într-o carte… Vreau să-ţi
propun să-mi povesteşti mie cum ai turnat şi să scriem
împreună o carte… Vezi bine că roata istoriei s-a întors…
Acum începe capitalismul sălbatic. Iar cei care vor avea
primii cele mai bune idei se vor îmbogăţi. Asta vreau săţi propun de altfel… Îţi propun să mă ajuţi şi să te ajut…
Impreună, dacă îmi urmezi sfaturile, vom face avere. Vom
cîştiga miliarde de lei. Şi în plus, aş putea să public cartea asta în Occident… Important însă e să fim primii…
Numai primul turnător din est va avea şansa să facă valuri printr-o carte sinceră… Dacă scriem repede o carte
sinceră şi emoţionantă despre cum ai turnat… Te rog să
mă crezi, intrăm într-o lume în care contează rapiditatea.
Ştiu cum merg treburile că trăiesc de zece ani în Occident… Acum că a căzut comunismul totul se va schimba… ai să vezi… comerţul va fi rege… intrăm în orînduirea comercială, ideologia nu mai contează… Imagineazăţi deci că peste trei săptămîni publicul va putea găsi pe
standurile librăriilor o carte cu titlul “Memoriile unui
turnător”. Te asigur că o asemenea carte se va vinde în
mii de exemplare. Cu condiţia, repet, ca să fii tu primul
turnător care îşi face mea culpa. Care se pocăieşte… Care
spune tot… Al doilea nu va avea, în nici un caz, tot atît
de mult succes. Iar al treilea şi mai puţin. De aceea îţi
propun să fim rapizi... Înţelegi, tată, nimeni nu te va mai
condamna la închisoare, la 77 de ani, pentru că ai turnat....
In ţara aceasta turnătorii au fost cu sutele de mii, deci nimeni nu va fi condamnat pentru că ar însemna să blocăm
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economia, viaţa socială, ritmul cotidian… In schimb, dacă
suntem rapizi, cum îţi spun, scoatem o carte bombă… o
traduc eu în franceză şi o să fie o bombă şi în Occident…
Ca să nu mai zic că o să-ţi facă şi ţie bine să te descarci… Împuşcăm trei iepuri dintr-o dată, facem o afacere, îţi
mai uşurezi conştiinţa şi tu, şi, cine ştie… convingem pe
toată lumea că mărturisirile tale vor deschide calea unei
adevărate purificări interioare pentru tot poporul… Numai că, repet, doar primele mărturisiri totale le vor aduce
şi bani celor care vor avea curajul să le facă… Îţi jur, simt
deja ceea ce se va întîmpla... Cartea noastră ar putea beneficia de o publicitate enormă. Or să scrie despre ea ziarele,
o să se vorbească despre ea la televizor, ai să vezi, se vor
organiza dezbateri, vom fi invitaţi să dăm interviuri peste tot… Întîi s-o scoatem în franceză şi apoi ai să vezi că
vom primi oferte grase prentru traducerea ei în alte limbi… Şi cine ştie, poate că se va face şi un film pornind de
la mărturisile tale… Mergi pe mîna mea, oricum am de
gînd să creez o editură în România… Am deja cărţile cu
care am să mă lansez, una o să fie despre deviaţiile sexuale
şi o alta e o carte poliţistă, ambele or să se vîndă ca pîinea
caldă, lumea e avidă de lucruri noi… De aia îţi spun, tată,
să ne unim forţele acum… ai să vezi că peste cîteva luni or
să înceapă să curgă cărţile de memorii, toţi cei care au fost
victme şi care au făcut puşcărie din motive politice or să
scrie în prostie… toţi cei care au fost bătuţi se securitate şi
aşa mai departe…. Numai că, ai să vezi, mărturisirile victimelor nu vor avea aceeaşi forţă ca mărturisirile călăilor…
Tată, stai puţin, nu pleca, n-am vrut să spun că te cred
un călău… Doamne fereşte… N-am făcut decît să enunţ
o lege a receptării editoriale. Victimile nu intersează atît
de mult precum agresorii, torţionarii, asasinii. Aşa e publicul. Aşa e construită mintea publicului… Mărturisile
agresatului îi provoacă compătimire, dar cele ale agresorului îi provoacă frisoane. Ce spune călăul i se pare mult
mai interesant, mai complex decît ce spune victima. Victima are întotdeauna un punct de vedere fizic în timp ce
călăul are unul metafizic, înţelegi ? Pare sofisticat dar e
simplu… Omul este o fiinţă contradictorie. Iar publicului îi plac poveştile despre contradicţiile insuportabile ale
fiinţei umane. Iar călăul este întotdeauna în postura de a
furniza contradicţii mai interesante decît victima… De aia
îţi spun, hai să nu ratăm ocazia… Tu îmi povesteşti şi eu
scriu…
Bătrînul iese din încăpere.

EL – Hai, acu’ poţi să respiri...
EA – Respir, dar... (Tuşeşte, vomită, geme.) Du-te mai
încolo... Lasă-mă singură...
Cele două umbre se îndepărtează una de alta. Ambele
urinează. EL revine lîngă ea.
EL – Bea puţină apă...
EA – Am crezut că mor...
EA bea apă.
EL – Vrei să mănînci ceva?
EA – Nu vreau... Mi-e prea greaţă... Doamne... Nu
mai vreau să urc într-un camion în viaţa mea… Dă-mi
o ţigară…
Amîndoi îşi aprind cîte o ţigară. EA se întinde pe spate,
respiră aerul nopţii. EL îi masează tîmplele.
EA – Nu mă atinge!
EL – Vezi să nu adormi… Nu sta lipită aşa de pămînt
că eşti asudată... Atîta ne trebuie, să răceşti...
EA – Ah, ce bine e... Vreau să trăiesc afară... De acum
nu mai vreau să trăiesc decît afară... A fost ca într-o cuşcă...
Puteam să murim...
EL – Nu murim noi aşa uşor...
EA – Of, ţi-am spus că nu-mi plac camioanele astea...
EL – Gata, hai, că acum s-a terminat…
EA – Uite ce frumos e cerul... Uite şi tu ce bine se văd
stelele...
EL – Ascultă, stelele sunt ultima mea grijă…
EA se ridică în capul oaselor şi priveşte în jur.
EA – Unde dracu’ crezi că suntem?
EL – Suntem în plin cîmp, unde să fim?
EA – Crezi că suntem în Italia?
EL – În mod normal ar trebui să fim în Italia.
EA – Eşti sigur că suntem în Italia?
EL – Aproape sigur.
EA – E cam proastă şoseaua, pentru Italia...
EL – Au şi ei şosele proaste, ce crezi...
EA – Uite ce găuri sunt în şosea… Au italienii găuri
din astea în şosele?
EL – Depinde de regiune…

FIUL – Tată, unde pleci? Zău aşa, ar fi păcat să te superi… Faptul că ai turnat e acum singurul tău capital…
Cu ajutorul lanternelor cei doi explorează şoseaua, cîmIar acum că a venit capitalismul ar fi o prostie să nu-l fo- pul etc.
losim… tată…
EA – Tare mă tem că nu suntem în Italia.
SCENA 8
EL – De ce crezi că nu suntem în Italia?
EA – Păi nu vezi ce paragină e pe cîmpul ăsta?
Zgomote în noapte: un camion care se apropie, se opreşte,
EL – Da’ ce crezi tu, că Italia e toată numai cu palmieri?
o portieră care se deschide, şoferul coboară, uşa din spate a
EA – În orice caz, nu miroase frumos...
camionului care se deschide, paşi, înjurături într-o limbă
EL – Eu nu simt nimic.
străină, uşa care se reînchide, şoferul care urcă din nou în
EA – Miroase urît.
cabină, camionul care redemarează şi se îndepărtează.
EL – Asta pentru că mirosim noi urît.
EA – Totuşi…
Două umbre cu doi rucsaci în spinare. EL şi EA. AmînEL – Nu ne-am spălat de trei zile, noi mirosim urît.
doi îşi aprind lanternele şi se luminează reciproc.
EA – Ba nu, miroase a gunoaie.
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EL – Păi asta suntem noi, două gunoaie...
EL – Nu e de loc rău dacă suntem în Grecia. Măcar să
EA – Ia nu mă mai deprima şi tu…
fim în Grecia.
EL – Şi chiar dacă miroase a gunoaie... Şi ce dacă miEA – În orice caz, sper că n-am trecut în Turcia.
roase a gunoaie? Şi în Italia sunt gunoaie...
EL – Nu, în Turcia n-avem cum să fim. Pînă la turci
erau două zile de mers.
EL proiectează lumina lanternei peste o tăbliţă ponosită
EA – Păi cam atîta am mers şi noi...
pe care scrie numele unui oraş: Rhëshen 7 km.
EL – N-am mers două zile, am mers exact 36 de ore.
EL – Ia te uită… Ştim unde suntem.
EA îşi proiectează la rîndul ei lumina lanternei peste
tăbliţă.
EA – Numai că ăsta nu e nume italian.
Amîndoi încearcă să silabisească numele.

EA tuşeşte şi vomită.
EL – Ţi-e rău?
EA – Nu, mi-e bine... Ce facem acum’? Unde dracu’ e
oraşu’ ăsta că nu se vede nimic?
EL – Păi nu se vede că e la şapte kilometri. Mergem
şapte kilometri şi vedem unde suntem.

EL scoate o hartă.
EA – Nici nu ştii cum să-l pronunţi.
EL – Rhëshen...
EA – Te uiţi în carul cu fîn.
EA – Dar nu e italian.
EL – Mă uit să văd în ce ţări se pun două puncte pe e...
EL – În orice caz, suntem la 7 kilometri de Rhëshen. E Ungurii mai pun două puncte pe e.
totuşi o localitate.
EA – Să nu-mi spui că suntem în Ungaria.
EA – O fi nume nemţesc. Crezi că suntem în Germania?
EL – De la unguri se trece uşor în Austria. Nu e rău
EL – Nu... Nu putem fi în Germania, că doar n-am lu- dacă suntem în Ungaria...
at-o spre nord.
EA – Dar nici spre sud să ştii că n-am luat-o.
Trece un muncitor pe bicicletă.
EL – Ba da, am luat-o spre sud.
EA – Hai să fim serioşi. Parcă ştim noi în ce direcţie a
EA – Hei! Hei!
luat-o nenorocitul ăsta de camionagiu după ce s-a învîrtit
cît s-a învîrtit...
Muncitorul se opreşte.
EL – Oricum, a ascultat tot timpul muzică italiană.
EA – Şi ce dacă?
EA – Dove siamo? Italia?
EL – Deci era italian.
MUNCITORUL – Lega?
EA – Asta nu înseamnă că mergea spre Italia... PoEA – Italia? Sono in Italia? We are in Italy?
ate că exact de aia asculta muzică italiană, pentru că se
MUNCITORUL (face semn cu mîna într-o anumită
îndepărta de Italia. Ţi-am spus să nu ne urcăm la el în ca- direcţie) – Italia… percare...
mion că nu mi s-a părut serios.
EL – Sono dove? Which country?
EL – Ba mie mi s-a părut serios. Şi în orice caz, avea
MUNCITORUL (rîzînd) – Vica? Albania.
număr de Italia.
EA – Albania?
EL – Albania? You are sure?
Cei doi se apropie de tăbliţă.
MUNCITORUL – Si, si… Albania…
EA – Da, numai că ăsta nu e nume italian. Numai
Omul dă din mînă şi pleacă.
nemţii pun două puncte pe litere...
EL – Nu numai nemţii, şi danezii pun aşa.
EL – Am căcat-o. Ne-a lăsat în Albania.
EA – Crezi că suntem în Danemarca?
EL – Nu ştiu. Vedem noi cînd răsare soarele.
SCENA 9
EA – Eu vreau să ştiu unde sunt acum.
EL – Păi ce vrei să fac?
Toiţi actorii cocoţaţi pe o bară transversală, ca şi cum ar
EA – Dacă suntem în Danemarca e bine. Şi dacă sun- sta pe un gard. Toţi privesc în gol, fără să clipească. Fiecare
tem în Germania e bine. E chiar foarte bine.
ţine în poală un walkman.
Amîndoi îşi aprind telefoanele portabile.
EL – Ai reţea?
EA – Nu...
Amîndoi îşi manevrează telefoanele.
EA – Cine ştie unde ne-a adus ăsta... Dacă suntem în
Grecia?
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ACTORUL 1 – Eu sunt croat.
ACTORUL 2 – Eu sunt român.
ACTORUL 3 – Eu sunt român din Voivodina.
ACTORUL 4 – Eu sunt bulgar.
ACTORUL 5 – Eu sunt sîrb.
ACTORUL 6 – Eu sunt bosniac.
ACTORUL 1 – Eu sunt ungur.
ACTORUL 2 – Eu sunt bosniac.
ACTORUL 3 – Eu sunt macedonean.
ACTORUL 4 – Eu sunt albenez.
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ACTORUL 5 – Toţi suntem din Balcani.
ACTORUL 6 – Sau din Europa de răsărit.
ACTORUL 1 – Toţi suntem fraţi.
ACTORUL 2 – Şi privim cu toţii spre apus.
ACTORUL 3 – Spre Occident.
ACTORUL 4 – Stăm cu toţii unii lîngă alţii, umăr la
umăr, şi privim în aceeaşi direcţie.
ACTORUL 5 – Adică spre Occident.
ACTORUL 6 – Nu ne uităm niciodată unul la altul.
ACTORUL 1 – Nu ne uităm niciodată unii la alţii.
ACTORUL 2 – Ne uităm doar spre Occident.
ACTORUL 3 – Ne uităm ţintă spre Occident.
ACTORUL 4 – Eu personal nu ştiu cum înjură vecinii
mei. Nu ştiu cum înjură un ucrainean, un ungur, un sîrb
sau un bulgar. Dar ştiu cum înjură americanii.
ACTORUL 5 – Fuck.
ACTORUL 6 – Sau Fuck you.
ACTORUL 1 – Sau Son of the beatch.
ACTORUL 2 – Habar n-am cum se spune căcat la vecinii mei, adică în bulgară, în macedoneană, în română
sau în ungureşte.
ACTORUL 3 – Dar ştiu cum se spune căcat în limbile
occidentale.
ACTORUL 4 – Shit.
ACTORUL 5 – In engleză se spune shit.
ACTORUL 6 – In franceză se spune merde.
ACTORUL 1 – Iar în italiană se spune merda.
ACTORUL 2 – Habar n-am cum se spune DA şi NU
în ucraineană, rusă, poloneză, sîrbă, română, bulgară, sau
la alţi vecini de-ai mei.
ACTORUL 3 – Dar ştiu cum se spune în engleză.
ACTORUL 4 – Yes, no.
ACTORUL 5 – Şi mai ştiu cum se spune DA şi NU în
franceză.
ACTORUL 6 – Oui, non.
ACTORUL 1 – Şi mai ştiu cum se spune DA şi NU în
germană.
ACTORUL 2 – Ja, nein.
ACTORUL 3 – Stăm toţi aici, cocoţaţi pe gard, şi privim spre Occident.
ACTORUL 4 – In viaţa mea n-am văzut un film
ucrainean.
ACTORUL 5 – Şi nici nu mă interesează.
ACTORUL 6 – În viaţa mea n-am citit o carte scrisă de
un ucrainean.
ACTORUL 1 – Şi nici nu mă interesează.
ACTORUL 2 – Ceea ce mă interesează sunt filmele
americane.
ACTORUL 3 – Las Vegas 21.
ACTORUL 4 – Funny games US.
ACTORUL 5 – Jackpot.
ACTORUL 6 – Grace is gone.
ACTORUL 1 – Diary of the dead
ACTORUL 2 – Suntem toţi fraţi. Vecini. Stăm pe gard.
Zece naţionalităţi diferite.
ACTORUL 3 – Sîrb din Balcani.
ACTORUL 4 – Croat din Balcani.
ACTORUL 5 – Macedonean din Balcani.
ACTORUL 6 – Bosniac din Balcani.
ACTORUL 1 – Albanez din Balcani.
ACTORUL 2 – Român din Balcani.
ACTORUL 3 – Avem multe lucruri în comun.
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ACTORUL 4 – Coca-cola.
ACTORUL 5 – Jeans.
ACTORUL 6 – Far west. Cowboy. John Wayne.
ACTORUL 1 – Harrison Ford.
ACTORUL 2 – Indiana Jones.
ACTORUL 3 – American dream.
ACTORUL 4 – Microsoft.
ACTORUL 5 – New York, New York.
ACTORUL 6 – Fast food.
ACTORUL 1 – McDonald. Hamburger.
ACTORUL 2 – Kent.
ACTORUL 3 – Time is money.
ACTORUL 4 – Al Capone. Sing Sing.
ACTORUL 5 – Bonnie and Clyde
ACTORUL 6 – Titanic.
ACTORUL 1 – Santa Barbara.
ACTORUL 2 – God bless America.
ACTORUL 3 – Good boy.
ACTORUL 4 – T-shirt.
ACTORUL 5 – Avem o limbă comună. Avem valori
comune. Avem o direcţie comună în care privim.
ACTORUL 6 – Hi!
ACTORUL 1 – By, by.
ACTORUL 2 – See you...
ACTORUL 3 – How are you?
ACTORUL 4 – Glad to meet you.
ACTORUL 5 – By, by…
ACTORUL 6 – By, by…
Toţi îşi pun căştile pe urechi şi încep să se agite ascultînd,
bineînţeles, muzică americană.
SCENA 10
Personaje:
PRIMUL
AL DOILEA
Doi tineri care tocmai au fost aruncaţi într-o celulă.
PRIMUL – Unde eşti? Mă auzi? Mă vezi?
AL DOILEA – Nu…
PRIMUL – Ce bestii… Toţi sunt nişte bestii…
AL DOILEA – Da…
PRIMUL – Crezi c-or să ne bată?
AL DOILEA – Da.
PRIMUL – Crezi c-or să ne omoare?
AL DOILEA – Nu.
PRIMUL – Eu, în orice caz, prefer să mă omoare decît
să mă bată.
AL DOILEA – Nu au voie să ne omoare. Există, totuşi,
nişte legi.
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PRIMUL – Li se rupe de legi. Doar ei sunt cei care fac
legile.
AL DOILEA – În orice caz, nu pot să ne omoare. Ceam făcut noi ca să ne omoare?
PRIMUL – Ce-am făcut, ce n-am făcut…
Strigăte din exterior.
PRIMUL – Auzi? Au început să bată.
AL DOILEA – Fă-te că n-auzi.
PRIMUL – Cum să n-auzi? Păi nu vezi cum ţipă?
AL DOILEA – Acoperă-ţi urechile. Gîndeşte-te la
altceva.
PRIMUL – Nu pot să mă gîndesc la altceva. Nu suport
să fiu bătut. N-au dreptul să ne bată. În orice caz, eu nu mă
las, nu mă las bătut.
AL DOILEA – Linişteşte-te, or să ne dea cîteva palme
şi or să ne lase să plecăm. Asta-i tot.
PRIMUL – Nu e sigur.
AL DOILEA – Ba da.

AL DOILEA – Ba da, va trebui s-o faci că altfel rişti să
ieşi de aici mutilat pe viaţă. Bagă-ţi asta în cap, motive să
ne tortureze n-au, tot ce vor e să ne dea o lecţie.
PRIMUL – Ascultă, mie nu-mi place cum gîndeşti.
AL DOILEA – Cum gîndesc eu ar fi bine să gîndeşti şi
tu. Şi fii atent ce scoţi pe gură cînd or să înceapă să te bată.
Dacă ţi se pune vreo întrebare răspunde politicos, da, nu,
da, nu… depinde… Fără comentarii. Ai înţeles? Nici să
nu urli ca nebunul şi nici nu fă comentarii.
PRIMUL – A, nu, eu am să urlu ca nebunul.
LE DEUXIEME – Cu cît urli mai mult cu atît îi enervezi mai mult. Urlă şi tu puţin, cît să le faci plăcere, da’ nu
prea mult. Mai ales nu trebuie să le dai impresia că opui
rezistenţă. Arată că te doare, dar dozează, e important să
ştii să dozezi.
PRIMUL – Sper c-or să înceapă cu tine.
AL DOILEA – Nu e sigur c-or să înceapă cu mine. Dar
dacă or să înceapă cu mine, cu atît mai bine pentru tine, or
să obosească tăbăcindu-mă şi ai să scapi tu mai uşor.
PRIMUL – Sincer să-ţi spun, aş vrea să înceapă să ne
bată cît mai repede ca să scăpăm o dată.

AL DOILEA – A, nu, nu trebuie să-ţi faci iluzii… N-or
să ne bată imediat, întîi or să ne mai ţină aici, ei ştiu bine că
noi ştim ce ne aşteaptă şi că asta ne angoasează… S-ar puAL DOILEA – Nu, da’ ştiu eu cum se întîmplă de obicei. tea să ne scoată de aici ca să ne bată pe la patru dimineaţa,
sau poate chiar mîine la prînz. Depinde, cum au chef.
PRIMUL – De unde ştii? Te-au mai luat vreodată, aşa,
pe sus?
PRIMUL – Auzi, vreau să te rog ceva…
PRIMUL – Ţi s-a întîmplat ţie, deja?

AL DOILEA – Nu, da’ mi-au povestit alţii cum se
întîmplă. Îţi rad cîteva palme, poate cîţiva pumni, şi te lasă
să pleci. Nu te pot ţine prea mult aici. Nici n-au loc, totul
e plin.
PRIMUL – Chiar şi o singură palmă, eu nu suport. Nu
suport, nu-mi place să mă atingă cineva, îmi vine să vomit
numai cînd mă gîndesc.
AL DOILEA – Hai, gata… N-ai să mori din două, trei
palme.
PRIMUL – Pe mine nu m-a bătut nimeni niciodată.
Nici măcar taică-meu n-a ridicat niciodată mîna asupra
mea.

AL DOILEA – Ce?
PRIMUL – Dă-mi o palmă!
AL DOILEA – Ce?!
PRIMUL – Vreau să-mi dai o palmă. Ca să fiu pregătit… Vreau să-mi dau seama dacă pot să fac faţă.
AL DOILEA – Fii serios…
PRIMUL – Zău, te rog… Dă-mi o palmă… Dă-mi una
ca şi cum ai fi… ca şi cum ai fi în locul lor…
AL DOILEA – Tu ai înnebunit?

AL DOILEA – Nu te mai agita. Important e să te laşi
PRIMUL – Nu, dar vreau să-mi dai o palmă… Hai, căbătut fără să-i iriţi. Să nu faci care cumva pe grozavul. Şi mi faci un bine, dă-mi una că altfel simt că mă sufoc…
mai ales să nu ridici capul. Cînd or să înceapă să te bată, Dă-mi te rog o palmă că altfel încep să vomit…
ţine capul aplecat şi priveşte în pămînt.
AL DOILEA – Bine, unde vrei să te ating?
PRIMUL – Nu… N-am să pot face niciodată aşa ceva…
PRIMUL – Nu ştiu… unde vrei, dar hai o dată… hai,
că prefer să fiu pregătit… Dar loveşte tare… Loveşte tare
de la început.
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PREŞEDINTELE COMISIEI – Dumneavoastră pretindeţi că aţi descoperit existenta acestui popor. Dar nu
aveţi nici o dovadă concretă.
PRIMUL – Nu, nu, loveşte-mă aşa… Unde vrei, dă-i
DOCTORANDUL – Nu, pentru că este vorba despre
drumu’!
un popor care nu a lăsat urme în istorie.
PROFESORUL 1 – Toate popoarele lasă ceva în urma
AL DOILEA – În cap sau în stomac?
lor.
DOCTORANDUL – Toate, cu excepţia acestuia. PoPRIMUL – Unde vrei, dar fără milă.
porul pe care îl descriu eu în lucrarea mea a supravieţuit
tocmai datorită faptului că nu a lăsat nici o urmă. Nici
AL DOILEA – Ah, fir-ar să fie, nu e uşor.
urme materiale, nici urme spirituale sau culturale. Capacitatea sa de a se adapta fiecărui context istoric a fost totală.
PRIMUL – Hai, că e cel mai mare bine pe care mi-l Este un popor care a traversat 3000 de ani de istorie fără
poţi face...
să-şi semnaleze prezenţa în univers. Întrucît s-a dizolvat
în fiecare nou context istoric, el nu fost practic niciodată
Corp lovit cu brutalitate.
dominat. Cum nu şi-a manifestat niciodată prezenţa, el a
scăpat astfel de sclavie, dacă mă pot exprima aşa.
AL DOILEA – Scuză-mă… Cum a fost?
PROFESORUL 2 – Şi totuşi, oamenii aceştia vorbesc o
limbă… O limbă înseamnă o urmă. Chiar şi atunci cînd
PRIMUL (scuipînd sînge) – E bine…
au dispărut, limbile lasă urme…
DOCTORANDUL – Concluzia la care am ajuns este
AL DOILEA – Te doare?
că limba vorbită de acest popor a rămas o limbă secretă.
Astăzi, în jur de 4000 de limbi sunt pe cale de dispariţie…
PRIMUL – Da…
Dar limba acestui popor fluid rămîne vie… Ea este în continuare ştiută doar de membrii acestui popor.
AL DOILEA – N-am vrut… Crede-mă că n-am mai
PREŞEDINTELE COMISIEI – Vreţi să spuneţi că limlovit niciodată pe nimeni.
ba pe care o vorbesc aceşti oameni este ştiută numai de ei,
dar pentru ca nimeni să nu le-o descopere ei de fapt nu
PRIMUL – N-ai lovit dar ştii să loveşti.
vorbesc între ei în limba lor ancestrală?
DOCTORANDUL – Exact. Acest popor fluid şi-a
AL DOILEA – Mi-e frică şi mie, asta-i tot…
păstrat limba ancestrală ca unică substanţă identitară.
În schimb, membrii acestui popor au învăţat toate limPRIMUL – Normal… În orice caz, îţi mulţumesc… Şi bile vecinilor şi toate limbile invadatorilor. Acest popor
acum mai vreau una…
este un caz unic în istorie de supravieţuire prin adaptare
lingvistică.
AL DOILEA – A, nu… Acum e rîndul tău să dai.
PROFESORUL 1 – Dumneavoastră pretindeţi că de
fiecare dată cînd acest popor s-a văzut în situaţia de a fi inSCENA 11
vadat sau dominat, a învăţat imediat limba invadatorului.
O comisie de profesori şi un doctorand.
DOCTORANDUL – Exact. Printr-o curioasă capacitate de memorizare, maniera sa de a se apăra, de a-şi
PREŞEDINTELE COMISIEI – Să rezumăm, domnule conserva identitatea de fapt, a fost aceea de învăţare
doctorand. Dumneavoastră pretindeţi de fapt că în spa- rapidă a limbilor vorbite de popoarele invadatoare. La ora
ţiul Balcanic se află ascuns un popor care vorbeşte o limbă invaziei romane aceşti oameni au învăţat imediat latina.
necunoscută.
Cînd romanii au ajuns în spaţiul lor geografic, acest popor
DOCTORANDUL – Exact.
fluid era deja latinizat, adoptase zeii romani, legislaţia şi
PREŞEDINTELE COMISIEI – Un popor care, de la bucătăria romană. Mai tîrziu, cînd au venit peste ei huformarea sa, şi-a ascuns limba.
nii, aceşti oameni au învăţat limba hunilor, cînd au veDOCTORANDUL – Exact.
nit mongolii, au învăţat limba mongolilor. Cînd au văzut
PREŞEDINTELE COMISIEI – Dar nu aveţi date pri- că Imperiul bizantin urma să-şi extindă puterea pînă la
vind localizarea geografică a acestor oameni.
ei, au învăţat greceşte. Cînd au ajuns turcii în zona lor de
DOCTORANDUL – Nu, pentru că este vorba de un supravieţuire, ei ştiau deja, de cîteva decenii, limba turcă.
popor fluid.
În momentul în care ţara lor fluidă a fost captată de sfera
PROFESORUL 1 – Să înţelegem deci că în lucrarea de influienţă a Imperiului austro-maghiar, ei vorbeau deja
dumneavoastră aţi introdus un concept nou, cel de popor cele două limbi, germana şi maghiara... Practic, au reuşit
fluid.
să rămînă invizibili în faţa tuturor acestor invazii învăţind
DOCTORANDUL – Exact.
la timp, uneori cu decenii înainte de producerea concretă
PROFESORUL 2 – Aţi putea să ne daţi o definiţie scur- a invaziei, limba invadatorilor...
tă a conceptului?
PROFESORUL 2 – Aşa se face că aceşti oameni,
DOCTORANDUL – Un popor fluid este un popor spuneţi dumneavoastră, au vorbit în decursul istoriei vreo
care ia forma contextului istoric de moment. La fel ca un treizeci de limbi.
fluid care ia forma vasului în care este vărsat.
DOCTORANDUL – Treizeci sau patruzeci.
AL DOILEA – Bine, închide ochii.
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PROFESORUL 2 – Printre care rusa, persana şi
franceza.
DOCTORANDUL – Franceza au învăţat-o cu cîţiva
ani înainte de expediţia lui Napoleon în Rusia. Aceşti oameni sperau ca Napoleon să vină în Balcani pentru a-i
goni pe turci, dar s-au înşelat.
PROFESORUL – Ceea ce înseamnă că uneori au
învăţat unele limbi degeaba.
DOCTORANDUL – Exact. Aşa a fost cazul cu araba, au învăţat-o înainte de venirea turcilor, cînd arabii
începuseră cucerirea Spaniei. Ulterior însă califatele arabe au trecut ele sub stăpînire turcească.
PREŞEDINTELE COMISIEI – Domnule doctorand,
daţi-mi voie să vă pun o întrebare oarecum în alţi termeni. Aţi scris, practic, o lucrare de doctorat de o mie de
pagini ca să demonstraţi că printre numeroasele popoare
balcanice există unul despre care nu ştim de fapt nimic
pentru că a rămas invizibil învăţind în cursul secolelor
toate limbile invadatorilor. Nu vi se pare totuşi că teoria
dumneavoastră este cam tîmpîtă?
DOCTORANDUL – Nu, domnule profesor.
PROFESORUL 1 – Păi nu aveţi practic nici o probă.
PROFESORUL 2 – N-aţi reuşi să intervievaţi nici
măcar un singur membru al acestui popor...
PROFESORUL 3 – Din limba sa secretă n-aţi reuşit să
aflaţi nici măcar o silabă.
PROFESORUL 4 – În ce priveşte localizarea lor
geografică, sunteţi mai mult decît incoerent. Spuneţi că
în antichitate acest popor ar fi trăit la nord de Dunăre, că
în Evul Mediu ar fi migrat în Munţii Pindului dar că o
ramură a sa ar fi rămas în Carpaţi, că mai tîrziu ar fi devenit un popor preponderent urban... Ce dovadă aveţi că
aceşti oameni există încă?
DOCTORANDUL – Dovezile mele sunt toate fluide,
domnule profesor.
PREŞEDINTELE COMISIEI – Bine, daţi-ne măcar o
dovadă fluidă privind existenţa acestui popor secret.
DOCTORANDUL – Faptul că n-a lăsat nimic în
urma sa este o dovadă irefutabilă a existenţei sale. Idealul acestor oameni a fost, cum spuneam, unul singur: să
nu fie niciodată supus. Preţul plătit este deci... creativitate
zero... şi originalitate zero... cu excepţia unei tulburătoare
capacităţi de imitare.
PROFESORUL 1 – Şi astăzi pe cine imită?
DOCTORANDUL – Astăzi îi imită pe americani.
PROFESORUL 1 – Păi toată lumea îi imită pe americani… Toată planeta îi imită pe americani. Şi chinezii îi
imită pe americani…
DOCTORANDUL – Dovadă că am drepatate…
Poporul fluid despre care vorbesc s-a mondializat…
PREŞEDINTELE COMISIEI – Ştii ce, domnule doctorand... Ia nu-ţi mai bate joc de noi! Nu-ţi dau doctoratul.
Înţelegi? Fuck you!
SCENA 12
FUNCŢIONARUL DE LA ÎNCADRĂRI şi FATA.
FUNCŢIONARUL – Veniţi… veniţi… Luaţi loc…
FATA – Mulţumesc.
FUNCŢIONARUL – Vreţi cumva o cafea?
FATA – Nu…
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FUNCŢIONARUL – Un ceai ?
FATA – Nu…
FUNCŢIONARUL – Bine… Păi, să ştiţi că v-am analizat dosarul… V-am citit autobiografia… De cîtă vreme
sunteţi în Germania?
FATA – De aproape zece ani.
FUNCŢIONARUL – Şi pînă acum n-aţi găsit de lucru?
FATA – Nu…
FUNCŢIONARUL – De ce?
FATA – Nu ştiu…
FUNCŢIONARUL – Aţi fost cumva internată vreodată în spital psihiatric?
FATA – Nu…
FUNCŢIONARUL – Şi nici la dumneavoastră în ţară?
FATA – Nu…
FUNCŢIONARUL – Da… În orice caz… ceea ce
scrieţi dumneavoastră aici pare… un fel de literatură…
Aţi scris vreodată literatură?
FATA – Nu.
FUNCŢIONARUL – Poezie? Proză?
FATA – Nu.
FUNCŢIONARUL – Dar vă place literatura?
FATA – Îmi place, ca la toată lumea.
FUNCŢIONARUL – Bine, haideţi să o luăm altfel.
Dumneavoastră scrieţi aici că singurul lucru pe care ştiţi
să-l faceţi în viaţă este să citiţi de pe gura morţilor ultimele cuvinte ale acestora…
FATA – Spuse înainte de a muri… da…
FUNCŢIONARUL – Ce să înţeleg eu de aici? Că sunteţi nebună?
FATA – Nu. Este o meserie ca oricare alta. Numai că e
total nouă.
FUNCŢIONARUL – Că e total nouă mi se pare evident.
FATA – Şi sunt capabilă să predau cursuri în acest sens.
FUNCŢIONARUL – Adică?
FATA – Adică să învăţ şi pe alţii să citească de pe buzele morţilor ultimele lor cuvinte pronunţate înainte de
moarte.
FUNCŢIONARUL – Da…. De ce nu?
FATA – E important să ştim ce spun oamenii înainte de a muri. Mai ales oamenii care mor singuri. Oamenii care mor pe cîmp, oamenii care mor împuşcaţi cu un
glonte în ceafă… E important să ştim ce au gîndit ei chiar
în clipa morţii, care a fost ultimul cuvînt sau chiar ultima
frază spusă înainte de a muri. Toate aceste fraze rămîn pe
buzele lor, sau în gura lor… Uneori în gîtlejul lor… Depinde de modul în care au murit.
FUNCŢIONARUL – Şi dumneavoastră unde aţi învăţat să citiţi toate aceste cuvinte?
FATA – În fosta Yugoslavie… Dar apoi am călătorit…
Am fost şi în Cecenia… Mai nou am fost şi în Georgia...
Am fost şi în Congo… Am fost în multe locuri.
FUNCŢIONARUL – Şi… Meseria asta… sau tehnica
asta de citire a ultimelor cuvinte spuse de morţi… aţi…
descoperit-o singură? E o descoperire a dumneavoastră?
Este o invenţie personală? Putem spune că aţi inventat o
meserie nouă?
FATA – Am învăţat-o de fapt de la un bătrîn.
FUNCŢIONARUL – De la un bătrîn?
FATA – De la cineva din satul meu. Cineva din familia
mea. Un om care nu mai este…
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FUNCŢIONARUL – Da… Văd că mi-aţi adus aici o
listă întreagă de fraze… O listă de fraze şi de cuvinte… Şi
pretindeţi că sunt ultimile cuvinte spuse de… de aproape 300 de morţi scoşi recent dintr-o groapă comună din…
din Bosnia…
FATA – Da, am lucrat pentru mai multe organizaţii
neguvernamentale...
FUNCŢIONARUL – Văd că foarte des apare pe listă
cuvîntul «mamă»… Mai sunt şi nume proprii… Dumnezeu, este invocat foarte des… Cuvîntul «porcilor» este şi el
de multe ori folosit…
FATA – Da. Pentru fiecare cadavru am făcut o fotografie şi pentru fiecare mort în parte am identificat frazele
sau cuvintele respective.
FUNCŢIONARUL – Sunt şi oameni care nu spun nimic înainte de moarte?
FATA – Nu… doar cei care mor în somn. Dar cei care
ştiu că mor spun întotdeauna cite ceva…
FUNCŢIONARUL – “Laşilor!” “Porcilor!” “Dumnezeu o să vă pedepsească.” “O să plătiţi pentru tot.” “Doamne, nu mă lăsa!” “Ce v-am făcut eu, mă?” “Fraţilor, aţi înebunit?” Şi aşa mai departe… Sute de cuvinte şi expresii…
FATA – Da…
FUNCŢIONARUL – Da... Buuun... Tehnic vorbind,
aceste cuvinte pe care le culegeţi de pe buzele morţilor...
sau din gurile lor... sunt uşour de extras? Nu opun
niciodată rezistenţă? Le ghiciţi dintr-o privire?
FATA – Nu, sunt şi morţi cărora ultimele cuvinte le
rămîn blocate în gît… Şi atunci e mai greu...
FUNCŢIONARUL – Da, normal...
FATA – Văd că nu mă credeţi.
FUNCŢIONARUL – Nu... Din păcate... Pe la cîte
agenţii de recrutare de zilieri aţi mai trecut?
FATA – Pe la mai multe.
FUNCŢIONARUL – Şi... ce-au zis ceilalţi?
FATA – Unii m-au trimis la morgă, alţii m-au trimis
la plimbare. Nimeni nu vrea să creadă că… toate aceste cuvinte au un sens… Că este important pentru noi să
ştim… ce ne-au spus morţii… ultimul mesaj al celor care
au murit…
FUNCŢIONARUL – Da...
FATA – Aş putea, cum v-am spus, învăţa şi pe alţii să
citească toate aceste cuvinte... Sunt soldaţi care mor departe de ţările lor… Occidentul are soldaţi peste tot… în
Irak, în Afganistan… Cînd sunt trimise cadavrele soldaţilor morţi acasă, ar fi poate bine ca familiile să primească
şi… aceste mesaje… ultimele lor cuvinte…
FUNCŢIONARUL – Da, da… absolut… Domnişoară,
eu am notat tot şi am să văd ce pot face… Dacă îmi lăsaţi
un număr de telefon şi o adresă...
FATA – Din păcate... nu am nici număr de telefon şi
nici adresă.
FUNCŢIONARUL – Un număr der mobil...
FATA – Nu am număr de mobil, nu am adresă, nu locuiesc nicăieri. Sunt moartă.
FUNCŢIONARUL (urlînd) – Mamăăă… mamăăă…
Moare cu capul pe masă.
SCENA 13
Proiecţie: gară prăfuită în plină cîmpie.
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FATA şi ORBUL în scaun rulant.
ORBUL – Vreau să-l ating.
FATA – Cum să-l atingi?
ORBUL – Vreau să-l ating cu mîna mea.
FATA – N-ai cum să-l atingi, tată, că nu e melc. E tren.
E rapid. E cel mai rapid tren din Europa.
ORBUL – Vreau să-l ating măcar o secundă.
FATA – N-ai cum să atingi un tren în mers. Vrei să te
taie?
ORBUL – Am fost deţinut politic. M-au omorît
comuniştii... Spune-i lui Vasile să-l oprească.
FATA – Nu are voie Vasile să-l oprească.
ORBUL – Să-l oprească măcar o secundă.
FATA – Bunicule, dacă îţi spun că nu are voie... Nu are
voie. E interzis. Pînă la Viena nu opreşte.
ORBUL – Spune-i lui Vasile că l-am rugat eu.
FATA – Vasile...
Vasile vine, o sărută pe fată.
VASILE – Da?
FATA – Poţi tu să opreşti Orient-Express-ul? Pentru o
secundă?
VASILE – Pentru o secundă pot.
ORBUL – Ai văzut că poate?
FATA – Bine, bunicule, dar nu rămîi agăţat de el. Îl
atingi o secundă şi după aceea ne laşi în pace. Că ne-ai
înnebunit cu Orient-Express-ul ăsta. Promiţi că ne laşi în
pace după aceea?
ORBUL – Promit.
FATA – Că şi aşa ne pui în pericol. Îi pui lui Vasile cariera în pericol.
ORBUL – Spune-i că l-am rugat eu...
VASILE – Gata, tată... Am să-i pun foc verde ca
să oprească... Şi cînd opreşte, te împinge nepoata cu
căruciorul şi-l atingi...
Vasile aduce o veche uşă de tren, ruginită, cu geamul
lipsă. De uşă este încă fixată o clanţă şi o bară de metal de
care se apucau călătorii ca să poată urca mai uşor în tren.
Fata scoate telefonul mobil şi dă drumul la înregistrarea
sonoră. Senzaţia că trenul se apropie.
Fata îl impinge pe orb spre ceea ce ar trebui să fie calea
ferată. Vasile se apropie cu uşa de vagon de tren. Amîndoi
scot sunete de natură să sugereze oprirea trenului în gară.
VASILE – Hai, tată, că s-a oprit...
ORBUL – Unde? Unde?
VASILE – Întinde mîna... Simţi mînerul?
ORBUL – Simt, simt... Care mîner?
VASILE – E de la uşa de la vagonul restaurant... Hai,
curaj, apucă-l... Hai apucă-l, că nu te muşcă... Ai vrut să
atingi Orient-Express-ul, acum atinge-l!
ORBUL – Unde-i? Ăsta rece?
FATA – Aşa... Dă şi mîna cealaltă... Asta-i bara de la
uşă...
ORBUL – Bara, bara... Asta-i bara?
FATA – Apuc-o...
ORBUL – Poate să urc puţin?
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VASILE – Stop! Vrei să cazi sub roţi? N-ai cum să urci
în vagon... Dar prinde-te puţin de bară... Hai, prinde-te de
ea... Aşa... Acu’ e bine? Eşti mulţumit...
ORBUL – Şi uşa? Unde-i uşa? Vreau să pipăi uşa...
VASILE – Gata, dă-le drumul că pleacă...
Vasile fluieră ca şi cum ar fi ordonat mecanicului să
pună în mişcare trenul.

ORBUL (fericit, dar ca un copil nerăbdător) – Vreau şi
la Notre-Dame... La Notre-Dame...
FATA – Chiar în faţa noastră acum, catedrala NotreDame, a cărei construcţie a început în 1163 şi s-a întins
pe două secole... La ora construirii ei era cea mai mare
catedrală din Occident...

FATA – Gata, bunicule, l-ai atins, acum lasă-l să plece...
ORBUL – Aşa, aşa... Bravo... Vreau şi pe Champs
ORBUL (vorbind cu trenul) – Ce faci, fumosule? Unde Elysées...
mergi tu aşa frumos? Cîte ţări ai străbătut, tu, frumosule? Ai vagoane Pullman? Eşti mîndru? De ce nu răspunzi?
FATA – Şi chiar acum ne aflăm pe Champs Elysées, cel
mai frumos bulevard din lume, lung de 1950 de metri, 70
VASILE imită fluieratul locomotivei.
de metri de lat...
ORBUL – Cîte vagoane sunteţi astăzi, mă? Zece?
“Locomotiva” fluieră de două ori.
ORBUL – Cincisprezece?

ORBUL – Vreau şi la Turnul Londrei...
FATA – Bunicule, Turnul Londrei e în Anglia...
ORBUL – Nu-i nimic, zi şi de Turnul Londrei...

ORBUL rămîne agăţat de mîner şi de bară, în timp ce
FATA – Turnul Londrei chiar acum vizibil în stînga,
Vasile mişcă uşa pentru a simula plecarea trenului. FATA construcţia sa a fost ordonată de Vilhelm Cuceritorul în
împinge căruciorul ca să-i dea ORBULUI senzaţia că a 1075...
rămas agăţat de tren.
ORBUL – Şi de puntea suspinelor... Zi şi de punte...
VASILE – Gata, bunicule, dă-le drumu’... Hai c-ai
promis...
FATA – Gata, s-a terminat. Ne întoarcem acasă.
FATA – Vezi că facem accident... Hai că ia viteză... Dăle drumu’...
ORBUL – Doar puntea şi gata...
ORBUL – Vreau dar nu pot...
FATA – Ponte dei Sospiri chiar deasupra noastră...
VASILE nu reuşeşte să smulgă bara din mîna ORBULUI. Construită între Palatul Dogilor şi închisoarea unde a stat
şi Casanova... Iar acum coborîm din tren şi spunem la reVASILE – Gata, a luat viteză... A plecat...
vedere... La revedere Orient Express...
FATA coboară sonorul înregistrării.
FATA – Gata... La revedere... L-ai atins...

ORBUL (agitînd clanţa) – Drum bun! Drum bun,
mă!!! (Agitînd clanţa.) L-am atins! L-am atins... Am fost
cu trenul... Salutări Vienei! Salutări Parisului!

Clanţa de la uşă se desprinde şi rămîne în mîna ORBUVASILE şi FATA dispar. Fascicol de lumină deasupra
LUI, dar cu cealaltă mînă el ţine strîns bara.
ORBULUI rămas singur în fotoliul său cu rotile.
ORBUL – Vreau să urc... Vreau să urc... Vreau să văd
Se aude valsul “Dunărea albastră”. Un chelner si o
lumea... Am mîncat căcat, am fost închis, şi-au bătut joc de chelneriţă desprinşi parcă din vagoanul restaurant al Orientmine... Vreau să văd Occidentul... M-au terminat în puş- Express-ului se apropie de ORB. Cei doi împing un cărucior
cărie, vreau cu trenul. Am suferit, vreau să văd Occidentul. pe care se află un platou cu veselă fină. Asistăm la un serviciu de mare clasă. Cei doi aşează platoul cu mîncare pe geFATA – Bine, bine... Hai, urcă, din mers...
nunchii ORBULUI. Înfăţişarea acestuia din urmă s-a modificat brusc, avem impresia că a devenit un veritabil aristocrat.
FATA şi VASILE îl pun pe ORB la fereastra spartă a
uşii, pe care o zgîlţîie însă continuu ca să simuleze mersul
Chelnerul desface o sticlă de şampanie. ORBUL gustă
trenului. Ventilatorul poate sugera curentul de aer pe faţa şampania şi dă din cap, semn că acceptă sticla.
ORBULUI.
ORBUL depune clanţa pe căruciorul chelnerilor şi
ORBUL – Vreau să văd Parisul... Zinuţo, zi de Paris.
rămîne singur degustînd şampania.
FATA (prin megafon, ca şi cum ar fi ghid) – Chiar în faţa
După ce îşi bea paharul se ridică în picioare. Face un
noastră, Turnul Eiffel, 325 de metri înălţime împreună cu pas sau doi. Ridică paharul de cristal în aer şi începe să-şi
antena... Construit pentru expoziţia universală din 1889... plimbe un deget pe circumferinţa paharului provocînd un
Timp de 50 de ani a fost clădirea cea mai înaltă din lume... sunet firav.
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Mircea a. DiaConu

CASSIAN MARIA SPIRIDON.
VÎRSTA CONCRETĂ ŞI VÎRSTA ZEULUI

C

Că optzeciştii nu mai sînt tineri nu e o noutate. Ciudat
însă cum, deşi atraşi în cea mai mare măsură de biografic,
ei şi-au refuzat, într-un fel sau altul, recunoaşterea acestei
stări de fapt. În cazul multora, ai impresia că timpul a
rămas pe loc. Cu atît mai interesant să găsim problematica vîrstei concrete la un poet care a refuzat biografismul;
în fapt, recunoaştem aici adecvarea poeziei la mutaţiile
existenţei. Nu mai e vorba de biografism, ci de nutrirea
poeziei din sentimentul vîrstei, al trecerii. Îmi amintesc
că invocam cîndva un poem care sfîrşea cu aceste versuri:
„salut pe bătrînul Poet Konstantin P. Kavafis / care visa
/ în cetatea lui Alexandru / la trupul lui tînăr”. Este una
din măştile poetului. La drept vorbind, versul lui Cassian
Maria Spiridon pare al unui grec inspirat de soarele mării,
privind în larg şi presimţind trecerea. Melancolia lui este
solară, amurgul este un timp al sublimului. Doar că tumultul lui nu este al unui romantic, cum credeam cîndva,
ci mai degrabă al unui clasic, tumult al pasiunilor aspre,
reci, condensate într-o expresie care nu-şi permite histrionismul, spectaculosul, exhibarea. În fine, iată un poem
chiar al vîrstei: „toţi/ aproape toţi prietenii / şi mulţi dintre duşmani / au în bandulieră jumătate de secol / nici
unul/ dacă ar fi întrebat / nu mai poate să spună/ privind
în viitor / că încă-i departe ziua / cînd va împlini / prima
jumătate de veac // nu mai sîntem tineri / nici unul / cu
bărbile înspicate/ chelii glorioase / unii sînt obosiţi/ alţii
încă plini de ambiţii / cîţiva blazaţi / şi mai mulţi/ tot mai
mulţi / şi-au urcat corturile acolo/ în cer”.
La drept vorbind, lucru reconfirmat de ultimul volum,
O săgeată îmbrăcată în roşu (Editura Paralela 45, 2008),
Cassian Maria Spiridon e un vizual; secvenţe întregi rezistă prin forţă picturală, deşi tablourile au semnificaţia
unor echivalări de tensiuni. Atras de monumental, de
grandios, de sublim chiar, el face din gravitate o marcă
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a distanţării melancolice de lucruri şi de lume. Mai mult
decît atît, o austeritate a expresiei face ca tonul grav să
mute existenţa în ritualic, în arhetipal. De aici forţa tablourilor care transcend concretul. Poţi recunoaşte ici-colo
experienţe concrete, călătorii, locuri anume, dar totul are
condensarea poetică a unor tensiuni în care vibrează o
ardenţă mută. Iată cîteva astfel de tablouri: „cînd dintre
nouri ca o tigvă / Luna/ regina neîndurării/ ne priveşte
/ printre copaci legănători la ceasuri încurcate / tu iartă/
port pe umeri mantaua osîndirii”, sau: „stam nemişcaţi/
în scaun de tortură / să vină o licornă // în nouri s-a deschis o copcă / pe unde razele de Lună se revarsă / precum
în avalanşe apa // o turlă / se înşurubă în ceruri / şi seara
se-aşterne / ca un covor scîrţîitor”; sau: „sub braţul lung
al toamnei /îngreunaţi de lacrimi / înaintăm prin rana serii / înfioraţi de frigul viitor / avem capetele descoperite
/ ca la cortegiu / sîntem primiţi în braţele palorii / deasupra se înalţă/ tăioasă / secera Lunii”. Amurgul, aşadar,
sau noaptea, ca o ameninţare, şi nu întîmplător aproape
toate tablourile se raportează la un martor. Abia prezenţa
lui, reluînd ca în oglindă imaginea poetului, face posibilă o anume intimizare a tabloului, care îi taie din asprime, îl umanizează, printr-o reverberare a tensiunii sale
în subiect. Iată: „unde mergeţi voi şiruri de case / unde vă
călătoriţi oameni simpli şi păsări / animale diverse / voi
arbori şi fire vorbitoare / de iarbă / către cine / cu atîta
fervoare şi pline de viaţă / unde plecaţi voi călătoarelor /
înc are ţări/ pe ce maluri / ostenite / vă opriţi paşii // de
sus / de foarte sus / o femeie priveşte / în vale/ frumos
rînduită / e mulţimea de cruci / mai adînc / la păscut / e
cireada / la ieşirea din sat / după mulţimea de vite e tîrgul
/ cu oameni / maşini / numeroase tarabe... // e singură femeia pe-nălţime / născătoarea descoperă / în vălmăşag /
acel amestec de carne şi unelte / un ochi ce priveghează”.
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Tablouri, aşadar, care proiectează în originar; prin urmare, trăirea devine experienţă de iniţiere, întemeiază. Pe
fondul lor, motive precum ubi sunt sau vanitas vanitatum,
într-o tăietură clasică, dau adevărata măsură a unei pasionalităţi reci; lumina amurgului nu mai încălzeşte – mai
mult, ea pare că înseninează decorurile unor tragedii. Iată
poemul numit Născut de Înviere şi nimerind în iad: „eşti
născut de Înviere / cînd oameni / animale / plante / gîzele puzderii / peştii / sînt toate cuprinse de Lumină // cu
cît mai limpede ai mintea / îţi simţi mai ascuţit / tălpile /
de-o parte şi de alta / înroşite / ca de la bastoanele primite
/ la anchete / şi carnea sufletului / pe de-a-ntregul sfîşiată
/ ca ochii mării / în apus / de căngile de raze // vezi firea
risipită / n-ai loc / nu-i chip / să-ţi cheltui fără rest / întreaga zestre / clipă după clipă / iluminat ca de un rug / în
care mîna odihneşte / vezi / Omul suspendat / născut de
Înviere / şi nimerind în iad // cămaşa ta de zile / ţi-a fost
smultă / rămîi gol / precum la naştere / în dimineaţa Învierii / dar / eu cu mine / nu mai sînt în comuniune”. Prin
urmare, pastelurile, dacă insistăm să le numim aşa, sînt
doar decoruri pentru tragedii din care n-a rămas decît
cenuşa. Invocat indirect undeva („pot cere / oare / clipei
/ încremenire / pînă va strălumina cămaşa-n zdrenţe / a
aurorei / din care se întrupă adevăraul”), spiritul lui Goethe e prezent în acel sentiment că poetul trăieşte un „lung
anotimp al coacerii” în care armonia, întemeiată pe sentimentul trecerii, al pierderii, naşte melancolie. Nu întîmplător un poem se numeşte Întîlnirea zeului. Prezent
în lucruri, zeul instituie un timp al armoniei, în care jalea, ardenţa, flăcările pasiunii, disperare devin melancolie,
contemplare, pietrificîndu-se parcă.
Aşa încît, deşi un vizual, Cassian Maria Spiridon scrie
poeme pe tema timpului, poemele unui eu ale cărui nostalgii reverberează în monumental şi colosal. Aş cita un
poem, numit În pas cu astrele: „în linişte / se aude un
motor / puternic / bubuind pe autostradă / trece înalt /
se mişcă încet / cu plugul agăţat în braţe de fier // un uriaş pachiderm / înaintează lent spre cîmpie / rulează nepăsător / abia vizibil / cu îngăduinţa / ce se măsoară-n
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anotimpuri / în pas cu astrele / şi omul”. E aici un exemplu în privinţa felului în care imediatul se proiectează în
dimensiuni mitice şi armonia melancolică transcrie agonia. Căci despre agonie e vorba în fond. O agonie care
face din timp un recipient al luminii. De-o parte, timpul
care lasă urme, de altă parte, timpul care proiectează în
categoriile originare, dar şi acela care asigură comunicarea cu trecutul, cu chiar miezul fiinţei. Dar timpul e
o temă relevantă în măsura în care accentuează postura
omului de fiinţă erotică. În fapt, poeme pe tema dragostei
scrie Cassian Maria Spiridon, şi amurgul, soarele aprins
agonic, sînt semne ale unei disperări complementare iubirii. Iubirea, ca şi moartea, drept mijloc de proiectare în
vîrsta zeului: „ai ştiinţa întîlnirilor finale / le împlineşti /
nu fără spaimă / c-o ultimă vorbire / pe această lume //
după / ochii nu au să mai vadă / şi gura-n veci va fi închisă / mîna / înţepenită / va înceta să scrie / lumea să
mă uite va purcede // şi totuşi / întreaga ta splendoare
va continua să cînte / şi prin aceste rînduri / şi ochii tăi
/ ca aurul din frunza toameni / vor continua / în adumbrirea toamnei / să contemple”. Nu întîmplător credeam
cîndva că imnuri sînt pînă la urmă poemele lui Cassian
Maria Spiridon, imnuri ale participării la esenţial. Imnuri
ale agoniei, ale amurgului. Un ultim poem, astfel: „atîtea
dragi muieri şi ticăloase firi / înşelătoare / s-au perindat
prin zile şi prin nopţi / s-au cocoţat în vise / pe patul din
alcov / şi în iatacul cel de foc / m-au prins / cu gambele
în joc / şi m-au lăsat / ca vrejurile toamnei // tu vrei acum
s-aprinzi / să faci o vîlvătaie / dintr-un tăciune aproape
stins / ce şi-a pierdut tăria / culorile aprinse / lumina lui
fierbinte // o ironie e întregul dans / în care ne mişcăm / şi
tu şi eu / vezi / cu cîtă-nţelepciune cîinii / privesc întregul
zbucium / au / în ochi / un zîmbet / plin de-ngăduinţă”.
Este, în fapt, acelaşi zîmbet cu care poetul însuşi priveşte
decorurile încărcate de ardenţă de care vorbeam anterior.
Singular, în fond, Cassian Maria Spiridon face din poemele vîrstei adevărate poeme ale armoniei. Egal cu sine,
suficient sieşi, timpul zeului este zidit, însă, pe timpul
agoniei.

Orban Anna Maria
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Lucian ALECSA

FOC CU FOC

PIRAMIDELE FARAONULUI TZONE

P

Piramidele faraonului Tzone sunt din cuvinte, din cuvinte alese, sunt convins, vor rezista mult şi bine în memoria acestui popor. Dacă ar fi să-i definesc poezia lui
Nicolae Tzone m-aş rezuma doar la o propoziţie: este
un vlăstar intertextualist altoit pe un trup suprarealist.
Acest melanj nu lasă fără efect poemul în întregul lui,
simţi mici cutremure la nivelul esteticului, la prima citire lasă impresia unui disconfort stilistic, prea multe
şocuri imagistice, însă atingând cu atenţie straturile
textului, vei remarca echilibrul existent în arhitectura sa.
Imaginarul domină copleşitor realul, micile pârghii ce
conjugă cele două lumi nu sunt la îndemâna cititorului
grăbit, devin greu sesizabile la prima lectură, de aceea
poezia lui Nicolae Tzone pare mai degrabă făcută decât născută . Volumul de faţă, c-un titlu mai mult decât
îndrăzneţ:” Capodopera maxima”, de altfel şi titlurile
celorlalte cărţi ale Domniei Sale sunt la fel de „obraznice”, apărut la Editura Vinea, pe care cu onor şi onoare o conduce, risipeşte orice urmă de îndoială asupra
talentului autorului, pot afirma fără nici cea mai mică
rezervă că Nicolae Tzone este unul dintre poeţii emblematici ai generaţiei nouăzeci, şi-a găsit propria cale de
exprimare, nu răspunde nici optzecismului cărtărescian şi nici nu anunţă minimalismul douămiist, cofrajul
verbului său e translucid şi strălucitor, n-are semne de
falsitate sau impurităţi de limbaj, are o sobrietate artistică de invidiat. Da, poate că uneori ar avea nevoie şi de
ceva mai mult spirit ludic spre flexibilizarea întregului.
De cele mai multe ori poetul face apel la idei majore,
ce ard numai la temperaturi înalte, de aici poate şi micile dificultăţii de coregrafie în proiectarea lor pe ecranul propriilor interpretări. Nicolae Tzone lasă impresia
unui consumator de livresc, ceea ce nu este adevărat,
rolul „cărturărescului” la el este doar unul „ de modă”,
în laboratorul propriei fiinţe topeşte tot ce cunoaşte, iar
noua materie lirică rezultată are amprenta propriilor
trăiri, nici cel mai mic ecou de artificialitate. Din contra,
de cele mai multe ori se lasă contaminat de formele sălbatice ale ideilor, efortul devine dublu în disciplinarea
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lor pe un portativ inteligibil. Interesant, pe acest nou
rod, poetul are destulă forţă să insereze şi stări romantice, care au rolul de-a relaxa …livrescul, de-a „ comite
„ emoţii. Poetul este obsedat de capodopera maxima, de
descifrarea spiritului absolut, încearcă prin forţa propriului verb să atingă acel vârtej divin care răstălmăceşte lumea, expusă spectral, pe culoarul rai – iad, e asemenea unei robinsonade metaforice generând un întreg
spectacol: „capodopera maxima obsesie capcană rană
culoar pentru alergarea iadului / prin sine însuşi / capodopera maxima vârtej în haos eternitate pentru sinucigaşii sublimi posedaţi / sfârtecaţi de idei şi de viziuni
rug infernal pentru imbecilitatea omenirii / parfum de
iasomie peste conştiinţele şi inteligenţele în putrefacţie
avansată / capodopera maxima miel alb zbenguindu-se
pe zăpada roşie poem-pui ieşind / din miezul foii albe
ca un mugur- pui din arborele de santal chintesenţă /
de ambrozie în nara lui Dumnezeu umbrar din stufăriş
pentru nea grigore / paznicul din grădina de pepeni /
capodopera maxima elefant cât un şoricel maimuţă cât
o pisică gândac de colorado / cât vaporul titanic înainte
de scufundare zimbru cu opt picioare pe cale / de dispariţie batista în care şi-a suflat mucii lautreamont la
douăzeci de ani / scaunul de ceară al lupului rău topindu-se la foc ascuns din capra cu trei iezi / povestirea fără
nici un pic de umor a lui creangă / capodopera maxima
ploaia şi ninsoarea primordiale singurele plutind dinspre / pământ spre deasupra însre ochii lui dumnezeu
adormit sau poate numai / obosit şi îngândurat wilhelm
tell aruncând mărul cu măiestrie în vârtejul săgeţii / înfiptă decent în capul prinţesei neînfricate lacul înaripat
din văzduh / cu crabi ştiuci şi păstrăvi de văzduh / capodopera maxima cârtiţă albă din infern şi cârtiţă neagră
din paradis / scriind împreună cu mine poemul secret
veşlnicul inaccesibil / şi muritorilor şi zeilor nenăscuţii
doar îl citesc / învăţând să surâdă şi să se nască /”
Poetul îşi consumă fanteziile între „ viaţa această şi
moartea aceasta” combustionând cele mai excentrice
idei despre existentă; unele sunt simple insinuări derizorii adresate fiinţei, ca expresie a divinităţii, alteori se
apleacă cu pioşenie spre suflul cuvântului primordial,
cel ce-a instituit spiritul ca formă supremă de fiinţare.
Oricum, omul este privit ca singurul reper al vieţii, este
adevărata „capodopera maxima” a divinităţii. Nicolae
Tzone se dovedeşte un maestru în disciplinarea cuvintelor pe registre ideatice emblematice pentru istoria omenirii. Poemele au o funcţie determinată în schimbarea
lumii, iau forma unor vietăţii cu nervi, cu carnaţie, cu
cutie craniană şi „gravide de sensuri”, care procesează
cam tot ce-i nou sub soare. De multe ori poetul foloseşte autoironie spre a relaxa textul şi-a întregi recuzita exprimativă. Lumea este privită prin ochii poemelor, uneori cu crispare alteori cu detaşare, ceea ce percepe e un
spectacol special, de care puţini dintre muritori se pot
bucura. Interesant mi se pare faptul că poetul controlează cu luciditate fiecare poem, cartea câştigă în tensiune
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pe final, discursul poetului se topeşte într-un discurs
universal, amprentat de teme cu adevărat istorice. Locaşul poetului e acelaşi cu locaşul faraonului egiptean,
spaţiul şi timpul devenind două noţiuni fictive.
„Înţelepţii egiptului au vizitat vizuina desăvârşită au
aprobat tăria pietrei din pereţi / piramidei da au zis aici
totul este fără moarte şi l-au pus pe faraon / în locul
meu în mormântul pe care singur mi-l construisem /
am luat fireşte după aceea totul de la capăt am ales un
alt loc în pustiu am cărat / alte pietre şi alte pietre şi leam aşzat una peste alta până sus lângă cer / nu ştiu câţi
ani au trecut culmea era că munca în piatră şi în nisip
mă ţinuse tână / puternic / am terminat noul locaş am
dus la bun sfârşit piramida măreaţă puteam de-acum /
muri fără gerijă dar chiar de acolo din adâncul pământului din adâncul / egiptului am auzit sunând ţrâmbiţele
am auzit răsunând tobele / faraonul egiptului iarăşi mă
păcălise iarăşi fusese mai viclean decât mine / se grăbise
să moară temându-se nu care cumva să mor înaintea lui
/ să nu fiu eu îngropat în piramida cea nouă cu mult mai
frumoasă / cu mult mai răcoroasă decât cea dinainte.”
Nicolae Tzone poate fi considerat un reper în poezia noastră contemporană, cele câteva cărţi ale Domniei
Sale trasează un contur tranzitivismului nouăzecist dintre două generaţii solide. Cartea de faţă este împlinită şi
cu desenele inspirate ale artistei Mihaela Şchiopu, care
împărtăşesc într-un alt câmp expresiv gândurile autorului. E un dialog mai mult decât incitant, e un exerciţiu
estetic sincron ca un oftat comun şi dureros.

CINA DE LA ÎNCEPUTUL
PRIMĂVERII

S

Sincer, până la această carte numele Luminiţei Dascălu
nu-mi spunea nimic. După ce-am citit volumul „Condominium”, fiind atras mai mult de numele editurii care-l publicase, este vorba de Editura „Brumar” din Timişoara, am fost atins de uimire, descopeream o voce
autentică, personală, caldă, profundă, sinceră. Trăiesc
şi acum cu impresia că această carte ascunde o taină,
încifrează un destin ciudat, respirat cu candoare prin
fiecare vers de către poetă, fără însă a clama tragism
sau a cere îndurare cititorilor. E ceva dincolo de durere,
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e o amărăciune ascunsă sub pielea destinului şi care
nu poate fi exprimată printr-un sentiment anume. Îşi
extrage cu discreţie, precum cu penseta, suferinţele din
suflet expunându-le în masa subliminală a cuvântului,
iar ceea ce răzbate la suprafaţă este doar ecoul durerii, estompat de vibraţiile metaforelor. E un joc sublim,
greu perceptibil. Nu ştiu la ce mod poeta conştientizează acest spectacol, dar nici nu-i treaba ei, important
e ca cititorul să perceapă şi să atingă sufletul cărţii. Mai
mult, spre a ne induce pe căi greşite, Luminiţa Dascălu
îşi culisează de cele mai multe ori verbul poetic pe traseele istoriei, mitologiei şi Bibliei, acestea nefiind decât
pretexte, că tot din adâncul fiinţei îşi extrage seva scriiturii: „ îmi veghezi nemişcarea şi sarea o asculţi / emoţionat de fiecare val./ Dimineaţa vei trebălui în juru-mi
/ eu, de piatră sărată / tu, de carne / vei şterge, aduna,
curăţa / fără să te uiţi o clipă înapoi, spre Sodoma./ momentul în care îţi lipeşti urechea de pântecul meu / am
fost totuşi mamă în Sodoma / mamă în Gomora / tu,
slujitorul meu sărac, / vei asculta în burta de piatră, / în
miezul fierbinte, viaţa de la casa mea / focul, poveştile,
fetele mele şi pe Lot, stăpânul. / dintre mulţi călători, /
un turist trăsnit- slujitorul meu bogat, desigur- / îmi va
aşaza pe umeri un şal de amiază cu ochi larg deschişi, /
cu ochii spre Gomora./” ( soţia lui Lot)
Poeta îşi compune din orice trăire un ritual, până şi
gestica aşezării cuvintelor în vers aduce de multe ori a
ceremonie, nu există semne ale improvizaţiei, astfel poemele câştigă foarte mult în fluiditate, le poţi citi dintr-o
singură respirare, în linişte. Itinerarele afective nu sunt
greu de găsit, numai că tu, ca simplu cititor, trebuie să
intri într-o totală empatie cu zbuciumul poetei, inflexiuni stilistice sunt rare, simbolurile la fel, nu concură la
o percepere directă a mesajului. Secvenţele din cotidian sunt preluate cu multă delicateţe şi inserate doar la
suprafaţa textului spre a colora doar coaja poemului, în
miez se ascund lumi ciudate, trăiri traumatizante, sub
controlul unor sentimente profunde. Sufletul filtrează
doar amărăciunea lumii, intersectarea trăirilor altora
cu propriile trăiri creează mici nelinişti şi tulburări, textul pierde uşor în suflu dar se echilibrează imediat prin
„intervenţia” amintirilor. Vă voi prezenta cele cinci …foi
de observaţii: Fişa 1: Despre Ancuţa
„ Regina vrea să primească în dar timpul./ Să vină
Gabi să măture holul / Ancuţa a urmat şi institutul Cervantes, / ne ţinem de mână, / ne ţinem de frică,/ ne ţinem de timp./ Fişa 2:Despre Andra „ – profesoară de
matematică cu venele tăiate /- de pe Internet i s-a tras /
În fiecare zi / se ceartă cu câte o rudă de gradul I / Are
chip arian: blond fragil / are picioare de femeie / de pe
Valea Buzăului, DE LA Gura Teghii. / Şi o iubesc mult.
Fişa 3: Despre cămaşă „ – ne noapte / de zi / de când
vrei / Acolo nu contează. / Şi Iacob a făcut fiului său, / o
haină pestriţă / fraţii săi l-au prins, / au smuls haina de
pe el, / adică: dragostea tatălui, / dreptul de a fi preot, /
demnitatea lor. / De fapt eu vroiam să fac aşa / adică să
vă spun /când Geanina mi-a spus: pune repede cămaşa!
/ -Doctore, tratamentul meu e cămaşa! / Să i se dea în
fiecare dimineaţă / o cămaşă nouă / o demnitate nouă
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/- din sân un fir de lăcrimioară / acolo / pe aleea dintre
nebuni, / pe poteca dintre frumuseţi. / Fişa 4: Despre
cea mai frumoasă amintire „ Cea mai frumoasă amintire a mea / s-a întâmplat / când pe uşă a intrat / o fată
de şaisprezece ani / care mi-a zis: / Ai avut curajul / să
te întorci la mine! Mare lucru să nu mori din asta./ Fişa
5 : Despre nimic „ În locul nimicului / trebuie pus tot
nimic.”
Poezia Luminiţei Dascălu câştigă prin simplitate, fiecare vers îşi găseşte acoperirea într-o emoţie, într-un
sentiment, are şi mici căderi atunci când forţează abandonarea feminismului încercând să devină dură. Nu-i
stă deloc bine. Cred că cel mai mare câştig pentru un
poet este sinceritatea, loialitatea faţă de propriile sentimente şi trăiri, numai aşa respectăm cu adevărat cititorul. Acum să cinăm cu poeta: ”umblet prin târgul de
mărţişoare / labirint în alb şi roşu / iertare la uşa anotimpului / uitasem cum îl cunoscusem pe torţionar.”

MANSARDA CU VITRALII

D

De ceva timp citesc cam tot ce scrie Gheorghe Vidican,
sunt impresionat de abilităţile poetului în schimbarea
registrelor lirice, fiecare carte este dispusă pe câte un
alt palier expresiv, cu alte formule de cucerire a cititorului. A plecat de la poezia «cartuş», de explozie, gen
Gheorghe Grigurcu, conectată doar la esenţele tari
ale existenţei, fără diluări şi interpretări aproximative,
care de fapt îi trăda şi profesia de inginer, ajungând
în ultima carte la o poezie relaxată şi relaxantă, în care-şi găseşte locul şi cotidianul, cu întreg spectrul de
nuanţe şi manifestări. În penutimul volum « Tratatul
de linişte » a făcut un experiment afectiv pe o partitură
clasică, cele mai multe fiind poeme de dragoste, acestea de fapt fac miezul cărţii, sunt o reuşită, ce-i drept,
mai sunt şi unele ezitări, forţări, clişee şi chiar unele
alunecări melodramatice. Cartea de faţă «Mansarda cu
vitralii », apărută de curând la Editura «Brumar », din
Timişoara, este egală şi echilibrată ca substanţă lirică,
consumă din plin flash-uri din viaţa de zi cu zi a poetului, are identitate, delimitează un univers personal,
sunt combustionate tot felul de iluzii şi culpe existenţiale ce-i înfioară fiinţa, fiecare vers respiră un aer de

Cronică literară
https://biblioteca-digitala.ro

prospeţime. Plaja de absorbţie a « esenţelor tari » spre
inervarea şi susţinerea textului poetic este spectrală,
poetul detectează fiori lirici în tot ce mişcă-n jurul său,
atât în aripa unei libelule cât şi-n cutremurul provocat
la nivelul mentalului de unele idei filozofice. Pe alocuri Gheorghe Vidican e un neoromantic incurabil, se
lăfăie în tot felul de nostaligii, îşi depune sufletul pe
« altarul iubirii » aşteptând să-i apară în faţă femeia
ideală. De cele mai multe ori se hrăneşte doar cu speranţa stafidindu-i-se sufletul cu fiecare clipă. Spre a nu
cădea în desuetudine poetul încorporează din când în
când în masa poemelor şi mici ironii. Nobleţea pare a fi
cuvântul de ordine lirică a poetului, acest cuvânt pare
a antrena şi-a disciplina materia poetică pe partitura
ideilor, salvând de multe ori textul de la platitudine.
Redau două poeme spre argumentare : «femeile goale
de simţuri / imperceptibilă formă a nobleţii- / dăltuiesc
în piatră un izvor / cu susur de clopot / vestind venirea
lşi plecarea amanţilor / dispreţul din limba clopotului
/ are forma tridimensională / cele patru puncte cardinale ale sărutului / hoinăresc lepădându-se de femei /
în copacii plini de poarta sărutului. / ( femeile goale
de simţuri ) şi «într-un talcioc împodobit cu nobleţea
unui / vânzător de ziare / poemele scrise pe mireasma
unui parfum / franţuzesc / epilează simţul unor doamne cu gusturi demodate / ţipă la oameni dintr-un jilţ
confortabil / poetul / pe un ton academic / vânzătorul de ziare se apropie graţios / de femeia ce-şi flutură
aluniţa prin talcioc / ca pe o ultimă speranţă dinaintea
dezastrului / sporovăindu-i despre importanţa misiei
sale.( prin talcioc )
Discursul liric e destul de limitat, cu toate acestea
poetul are îndeajunsă abilitate lirică încât să-l îmbrace
în varii nuanţe, să-l inducă în substanţa unor teme majore, să-i dea vioiciune. Cel de-al doilea ciclu «ripostă
umbrei » e mult mai flexibil în exprimare, c-un joc mai
intens de imagini, stările poetului sunt conectate la alte
temperaturi, realul este în plină explozie, sunt deconspirate, doar prin câteva metafore, gen punct ochitpunct –lovit, lumi noi, accesibile doar cititorului atent
şi instruit. Chiar şi versurile «suave», căldicele, ascund
de multe ori trăiri intense.
«mă înspăimântă începutul împietrit în mirosul
trandafirului / pasul tău miroase a săgeţi / rănile îşi ascund umbra în mlaştina care întinde capcane / copilăriei / se târăsc dealurile spre poale / către un sărut pe
roua de iarbă a izvorului / plin de sărbătoare / şarpele /
înmugureşte în sângele trecătorului. /”
Gheorghe Vidican de multe ori dă impresia a fi un
oniric întârziat, a cărui poezie este presărată cu o sumedenie de imagini capcană adunate de pe tărâmul viselor, care au drept ţintă halucinarea cititorului. Totuşi,
singurul apelativ pe care i-l putem atribui fără a greşi
lui Gheorghe Vidican este cel de poet.

HYPERION

97

D
Vasile Spiridon

CEARA FICȚIUNII

După ce a citit sute și sute de jurnale și a scris o carte
despre genul diaristic, Eugen Simion și-a propus să abandoneze acest gen bastard al literaturii pentru a se ocupa
de scrierile de ficțiune. Însă structura sa de observator
existențial și moral l-a determinat să mai zăbovească în
acest teritoriu al aproximativului, greu de sistematizat,
al ficțiunii nonficțiunii, pentru a-i depista mecanismele
confesiunii și a-l defini ca pe un gen care valorifică, direct sau indirect, ostilitatea față de convențiile literaturii
și impune prin impresia de autenticitate un personaj viabil al narațiunii nonfictive.

Cele două volume ale cărții Genurile biograficului
(Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2008) – în
fapt o nouă ediție a aceleia din 2002, dar redistribuită altfel, cu noi capitole la curpins și cu numărul de
pagini dublat – apar ca o meditaţie critică în fireasca succesiune a celor trei volume din Ficţiunea jurnalului intim, publicate în același an, 2002. Materia lor
se încheagă din cronicile literare şi eseurile scrise de
Eugen Simion în ultimele două decenii despre rudele mai vârstnice ale jurnalului intim (memoriile, autobiografiile, romanele de gen compozit, confesiunile,
eseurile autobiografice, corespondența) şi care, spre
deosebire de acesta, nu evită intrarea în logosferă, adică în domeniul scrierilor devenite publice. Cu surse
teoretice despre intimism în sprijin (mai ales despre
felul în care se poate face din autobiografie o ficțiune)
şi cu „materie primă“ adunată din scrieri străine şi româneşti, autorul își verifică ideile exprimate în cărți
de-ale sale mai vechi și reuşeşte să demonstreze că
există o poetică a literaturii confesive, o ficţiune aparte care nu ia totul din ficţiunea literaturii.
Din start se recomandă spre lectură paginile excepţionale scrise despre Titu Maiorescu, Panait Istrati, Petre Pandrea, Marin Sorescu, Nichita Stănescu
și multe, multe altele. Iată o schiță de portret a „mandarinului valah“ Petre Pandrea: „Petre Pandrea este, în
felul lui, un personaj unic în literatura şi chiar în viaţa
noastră publică. Un Don Quijotte însoţit nu de Sancho
Panza, ci de un Don Juan locvace şi insaţiabil, pornit să
dezlege pasiunile nobile şi fecunde şi să îndrepte lumea
mistificată, obosită, despiritualizată şi stearpă... Pentru
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a defini exact personalitatea lui mai trebuie invocat un
personaj: Saint-Just (s.a.), simbolul dreptăţii, spiritul
necruţător, omul cauzelor cinstite... Teoretic vorbind,
aceste personaje n-au cum trăi împreună. Don Quijote
fuge după o himeră, Don Juan zboară de la o femeie la
alta şi nu poate sta locului, n-are rădăcini, în timp ce
Saint-Just stă locului şi aplică neîndurător legea morală... Mandarinul valah intră şi iese din puşcăriile politice ale secolului său, face apologia virilităţii şi vrea
să impună justiţia socială... O formulă de existenţă pe
care admirabilul, utopicul, tragicul Petre Pandrea o verifică întâi pe propria piele înainte de a o scrie...“ (I, p.
326)
Consecvent cu ceea ce spunea mai demult în Întoarcerea autorului, Eugen Simion afirmă şi acum că
eul biografic nu merita să fie atât de detestat în epoca
modernă, care a decretat nu numai moartea Creatorului, dar şi a Autorului, şi că nu trebuie să fim atenţi
doar la eul profund, aşa cum s-a întâmplat în perioada structuralistă a omului de hârtie. Și aceasta întrucât autorul există în chip paradoxal prin chiar faptul de a-i fi negată existenţa din partea celor care vor
să descifreze fantasmele inconştientului creator. Eul
empiric şi eul creator, luaţi în vizorul unei critici disociative duse până la alexandrinism, nu sunt entităţi
definitiv segregabile decât, vorba lui G. Călinescu, la
analiza în retortă. Acestea se contopesc şi se despart
după legile subiectivităţii, ale creaţiei şi ale memoriei,
voluntare sau involuntare. Suntem avertizaţi în Otrăvurile lui Sainte-Beuve că interesul pentru portretul
biografic nu înseamnă implicit şi o revenire la critica
biografică, la explicarea operei prin incidenţele vieţii
celui care a scris-o. O eroare pe care, de altfel, SainteBeuve nu a comis-o: constatarea că poezia lui Théophile Gautier (pentru care, se ştie, „lumea exterioară
există“) degajă un suflu fetid din faptul că şi autorul
ei, din cauza probabilă a unei boli stomacale, axhală
o răsuflare asemănătoare este o „otravă“ izolată a portretistului francez, dar ea a dat apă la moară celor care
îi contestă acestuia metoda critică biografică.
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Desigur, critica biografică („oaia neagră a teoriei și
criticii literare din secolul al XX-lea“) este de mult timp
depășită, însă Eugen Simion inversează polaritățile și
mizează pe biografia critică, pe acea scriere care descoperă „structura unei existențe“ (în termenii barthesieni) și reconstituie destinul unui creator. În orice
caz, treoreticianul nostru nu este de acord cu cei care
confundă biografia cu creația. Admite că „biografia
este posibilă şi este chiar necesară într-o cultură, pentru
că altminteri am ajunge să credem că într-adevăr operele nu sunt scrise, practic, de nimeni şi că se poate scrie,
cum credea Valéry şi cum sugerează o dată chiar G.
Călinescu, o istorie a literaturii fără autori. S-ar putea
să se poată, dar ar fi păcat. Şi, de altminteri, nimeni n-a
scris până acum, după ştiinţa mea, o istorie de acest
fel“ (I, p. 204). Biografia nu explică opera, dar poate fi
obiect de studiu, poate fi operă critică sau fabuloasă,
așa cum se întâmplă cu „poetul fără viață personală“
Nichita Stănescu: „Ceea ce nu acceptă este ideea că poetul, ca şi soldatul, nu are biografie. Poate că este aşa
cum zice Nichita Stănescu, dar nu ştiu cum se întâmplă
că biografia lui Nichita Stănescu este pe cale să devină un mit, dacă nu chiar a devenit... [...] [...] Nichita
Stănescu recunoaşte că nevoia de biografie a devenit
chiar biografia lui (s.a.). Adică biografia fantasmelor
sale. Admirabil. Nici la acest capitol (biografic) Nichita
Stănescu nu vrea să rămână în tabloul comun. Sare din
el şi, în felul lui seducător (Mateiu I. Caragiale ar fi zis:
parşiv) (s.a.), îşi construieşte o istorie personală provocând, fracturând, mistificând istoria reală... Nu pentru
a se idealiza, ci pentru a fi mai aproape de opera lui,
decât de biografia lui reală. Trebuia să-i dăm dreptate“
(II, p. 91).
Din păcate, nu întotdeauna scriitorii au biografia
pe care o merită și, în această situație, Eugen Simion se
ocupă de cazul tragic al poetului Ion Caraion. În notele informative adresate Securității, autorul Omului
profilat pe cer uzează și abuzează de talentul său scriitoricesc. Mizantropia și frustrările adunate în timpul vieții carcerale îl determină să redacteze adevărate pamflete și îndreptări morale și ideologice. Simțul
echilibrului în judecăți, de care a dat mereu dovadă
Eugen Simion, își face prezența și aici: „Singura concluzie pe care deocamdată o putem trage este că, răsfoind acest dosar, nu trebuie să ignorăm niciun moment
faptul că în el este vorba de tragedia unui poet autentic
şi că tribulaţiile, slăbiciunile, compromisurile lui (grave,
de neiertat) nu trebuie să ne facă să respingem opera lui
literară. Dacă, aşa cum s-a spus, opera nu poate izbăvi
totdeauna biografia omului ce-a scris-o, nici biografia,
oricât de întunecată ar fi în anumite împrejurări, nu
poate să justifice negarea estetică a operei. Este mai de
folos, pentru literatură și pentru morala din preajma ei,
să spunem adevărul despre amândouă fără părtinire,
dar și fără exces de indignare“ (II, pp. 337 –338).
Exegetul se întreabă ce se întâmplă atunci când cineva se apucă să scrie despre sine şi despre lumea prin
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care a trecut un prelungit monolog al extincției („Căci,
să nu uităm, autobiograful scrie cu gheara neantului în
ceafă“ – I, p. 57). Cu ce instrumentar critic judecăm
asemenea scrieri cu serioasă investiţie în subiectivism
şi cine este autorul lor: eul profund sau eul superficial,
care trăieşte în umbra operei şi îşi ia astfel o strălucită revanşă după lunga ostracizare la care a fost supus?
În plus, genurile biograficului au un număr de convenţii comune la nivelul sensurilor retorice, semiotice, stilistice, naratologice, lingvistice, estetice etc., dar
există şi diferenţieri de structură, puse aici în evidenţă. În jurnalul intim şi autobiografie se semnează nolens-volens un pact de... neagresiune cu sine, conform
căruia autorul convieţuieşte până la identificare totală
cu naratorul şi cu personajul, pe când în memorii şi
în romanul autobiografic preponderent este pactul cu
istoria, odată cu schimbarea accentului de pe peisajul sufletesc pe cel geografic şi istoric. Câţi introvertiţi,
atâţia extravertiţi! Câți narcisiști, atâția autori sisifici
angrenați în conturarea mitului căutării de sine și al
efortului de a da prin scriere sens proeminent vieții
deja scurse pe care memoria nu o mai prea servește
înspre bătrânețe.
Romanul autobiografic i se pare lui Eugen Simion
un gen incert, lipsit de autenticitate şi neviabil estetic,
tocmai datorită căderii în ispita literaturizării. Altfel
ar sta lucrurile dacă ar fi luat de la bun început drept
„operă de ficţiune“, trans-biografică, cu neglijarea corespondenţelor dintre biografia autorului şi abilitatea
lui narativă. Mai aproape de ficţiunea romanescă sunt
văzute Viaţa ca o pradă, de Marin Preda, şi romanulindirect (cu formula eliadescă) al lui Paul Goma, Din
calidor. Este o binevenită discutare a acestei ultime
scrieri, convingătoare în ordine existenţială, în condiţiile în care în volumul al treilea al Ficţiunii jurnalului
intim nu era afectată o analiză a jurnalelor exilatului
prin definiţie Paul Goma.
Criticul nostru pune la îndoială sinceritatea memoriilor, autobiografiilor, eseurilor autobiografice și
corespondenței, pentru că vor nu numai să placă, ci
și să fie convingătoare şi de aceea sunt suspectate de
artificiozitate. Totul este scris cu gândul la posteritate,
mai mult decât în cazul genului bastard al jurnalului
intim (care măcar în teorie rămâne astfel), la transformarea biograficului în suport de exemplaritate şi
a existenţei în destin. Se ştie că autenticitatea este un
concept greu definibil şi poate fi doar intuită prin corelarea cu alte categorii ale voinței de transparență,
precum spontaneitatea, sinceritatea, dar mai ales cu
verosimilitatea (un discurs confesiv este sau nu verosimil în raport cu datele lui şi, dacă este verosimil
prin limbajul său, problema autenticităţii cade pe locul al doilea). Citez un paragraf important al studiului,
care m-a determinat să aleg și titlul rândurilor de față:
„Miraux are dreptate: autobiografia este o chestiune de
autenticitate, nu de exactitate, nu trebuie ca sinceritatea să înlocuiască adevărul (s.a.). Făcând etimologia
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termenului sincère, eseistul arată că el vine de la latinescul sincerus (s.a.) care înseamnă «fără ceară» (fără
miere). Ca să fie curată şi, deci, preţuită, acceptată,
mierea trebuie să fie «sinceră», să nu fie amestecată cu
ceară... Ei, bine, revenind la această semantică iniţială,
putem spune despre autobiografie şi, în genere, despre
literatura confesivă că, pentru a avea preţ, trebuie să fie
curată, «sinceră», fără ceara neadevărului. Chiar dacă
ea nu poate elimina, în totalitate, firişoarele de ceară.
Ceara ficţiunii, de pildă“ (I, p. 67). Aici un rol hotărâtor îl are stilul, care – o știm de la clasici – e omul și
astfel se personalizează narațiunea și este canalizează
înspre ficțiune.
Actualmente, lăsând la o parte faptul că le va fi greu
să redacteze ceva mai acătări amintirile din ajun, vedetele de telenovele autohtone, fotbaliştii şi maneliştii
îşi dictează celor interesaţi întâmplările crezute semnificative şi sunt pe linia de plutire a orizontului de aşteptare al publicului larg cititor, aflat în fond sub orizontul imediateţei, al istoriei mărunte. Acesta găseşte
în ceea ce debitează Adrian Minune sau vreo dragoste
la primă şi ultimă vedere a celeilalte minuni, fundașul
Adrian Mutu, învăţăminte mult mai interesante decât
în ceea ce ar spune, de pildă, Octavian Paler (analizat
aici, de altfel, cu referire la cartea cu şi despre confesiune Viaţa ca o coridă) sau Oana Orlea, în convorbirile
ei pitoreşti, totuşi, cu Mariana Marin, Ia-ţi boarfele şi
mişcă. În condiţiile în care secretele de budoar ies lesne la iveală în frivola noastră lume de astăzi, patriarhalitatea pedagogică şi latura sapienţială a ideografiilor lasă loc reţetei seducătoare a succesului imediat în
cartea vorbită, unde tripleta autor-narator-personaj
este înlocuită cu scriptorul, care diminuează prestigiul auctorial. După citirea discursului confesiv neîncheiat al lui Dino Buzzati, autorului Convorbirilor cu
Petru Dumitriu îi vine greu să contureze la acest misodrom care călătoreşte doar prin intermediul lecturilor
(spre deosebire de ortodromul Marin Sorescu, numit
„un spirit migrator“ prin excelenţă) un stil de existenţă, o tipologie a spiritului; nu poate afla lucruri esenţiale despre omul care a scris Deşertul tătarilor: ideile
despre literatură, atitudinea în faţa morţii etc.
O caracteristică importantă a memorialistului român („moralist pățit“ – cu o sintagmă împrumutată
de autor de la Marin Preda) pusă în evidenţă este aceea că el deplânge decadenţa semenilor, cărora le dă
sfaturi, şi că acceptă progresul cu măsură, sau, pentru
a împrumuta şi noi o formulă oximoronică junimistă găsită în carte, practică un fel de „conservatorism
progresist“. Românii şi-au legat destinul individual de
capriciile istoriei, iar subiectivitatea nu-şi prea găseşte
locul într-o cultură a prudenţei şi a pudorii. Trebuie
să adăugăm că explorarea interiorităţii cere un rafinament al privirii de sine care vine abia cu trecerea civilizaţiei unui popor prin „timpul lumii“. Până la sondajul autoscopic, cronicarul vremurilor, asaltat de atâtea
imagini, de ineditul macroscopic şi de orice inedit, îşi
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întinde antenele în afară, unde sunt atâtea de văzut
şi de interpretat. Genurile (mai curând speciile) biograficului înfloresc odată cu maturizarea unei culturi,
atunci când ea ia act de prezenţa originală în lume.
Iar atunci vin „spiritele critice“ care sunt mai atente
la judecăţile memorialiştilor decât la retorica lor. O
dovadă o constituie întâmpinarea memoriilor lui E.
Lovinescu de către contemporanii săi. Nici alți autori
de scrieri intime, percum Camil Petrescu și Liviu Rebreanu, nu au procedat altfel: s-au defulat în scrierile
ținute sub cheie, dar în viața publică s-au comportat
corect.
Și genul epistolar îi rezervă lui Eugen Simion suprize, ca în cazul celor doi colegi de generație care trec
printr-un veritabil anotimp blagian al „verii de noiembrie“: Emil Cioran și Constantin Noica. Nihilistul
autor al Tratatului de descompunere iese umanizat în
urma episodului său amoros și ne lasă o morală tipică
(„fericirea de a fi nefericit sau nefericirea, pentru spirit, de a fi fericit o clipă în turbulenta şi imprevizibila
existenţă – s.a.“). Cât despre corespondența sentimentală a lui Constantin Noica, pusă de el însuși sub semnul depărtării, aceasta prelungește un „discurs prietenos îndrăgostit“ bazat pe o mixtură de imaginație a
ideilor și puterea de creație a limbajului.
Acum, o conjunctură ivită în cartea de faţă. La fel
ca la citirea unor pagini din jurnalul lui Mircea Zaciu, când a trebuit să descurce în mod obiectiv o situaţie inedită de a fi personaj (şi relatată în Ficţiunea
jurnalului intim), şi aici îl încearcă pe Eugen Simion
un sentiment neobişnuit. „N-am citit După-amiază de
sâmbătă la apariţie din motive strict subiective. Vechiul
meu prieten, Valeriu Cristea, scrisese tocmai atunci un
articol despre Cel mai iubit dintre pământeni şi articolul lui mi s-a părut excesiv de sever [...] Ca să nu-l nedreptăţesc printr-o lectură rea, nu i-am citit volumul de
proză confesivă. Îl parcurg acum, când ne-am împăcat
fără să avem, în fapt, nici o explicaţie“ (II, pp. 57–58).
Faţă de exegezele scrise, cu precădere asupra literaturii secolului al XIX-lea, de ieşenii Florin Faifer
(Semnele lui Hermes) şi Ioan Holban (Literatura subiectivă, dar şi Ion Creangă – spaţiul memoriei), autorul Ficțiunii jurnalului intim face un pas înainte spre
cuprinderea fenomenului în totalitatea lui bipartită,
realizând odată cu Genurile biograficului o primă sistematizare a trăsăturilor comune şi a diferenţierilor
care ilustrează complexul narativ al literaturii confesive aflate încă în limbul deliberărilor asupra statutului
poeticităţii sale. Îmi exprim speranța că într-o bună
zi Eugen Simion va încălca pactul de confidențialitate
care caracterizează jurnalul și va publica o carte în
spiritul acestor „fragmente din jurnalul celui care studiază genurile biograficului“, de citit la sfârșitul prezentului studiu.
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Paul ARETZU

Cultul iubirii

Claustrofobii sentimentale (Editura AXA, Botoşani,
2008) este al patrulea volum de versuri al lui Vasile Iftime, după Umbre (2004), Un tot relativ (2005) şi Jumătate
liliac (2006). Textele au forma unor scrisori sau a unor
mesaje (SMS-uri) lirice, adresate femeii iubite, exprimând cu sinceritate şi, de aceea, cu o doză de patetism,
sentimentele şi stările autorului. Este vorba de o poezie
a tandreţei (conjugale) în care iubita are un statut incert (ca în poezia lui Arghezi), de promisiune amânată
repetat, de fiinţă adorată, de întâlnire predestinată, de
logodnică mistică, de soţie binecuvântată, de ideal dorit.
Tonul este şi el modulat, cu inflexiuni diverse amintind
de Cântarea Cântărilor, de Scrisorile portugheze ale Marianei Alcoforado sau chiar de graţia epitalamurilor. De
altfel, suavitatea este caracteristica acestei poezii, care
atenuează cruzimile, caligrafiind idealist şi melancolic: „E
seară, înserările dor cel mai mult…/ Flacăra lumânărilor
albe şi asprimea orelor lungi/ complice cu ploaia rece de
toamnă/ desenează adâncuri până şi-n frunză de salcie.”
(Funii împletite din vise necoapte).
Prin reluarea aceloraşi imagini, prin neistovita căutare
(a iubitei, a certitudinii), prin disecarea stărilor lăuntrice, poetul exprimă continua trezie a iubirii. Este semnificativă dificultatea de a defini/de a comunica dragostea,
dar şi teama de a nu pierde puritatea, pentru că dragostea
miroase a Dumnezeu: „Am stat şase minute lângă tine,/
ne-a despărţit cel mult un lat de palmă,/ dar ce mai contează…/ Am respirat acelaşi oxigen,/ de câteva ori neam întâlnit privirile sfioase,/ ba chiar mi-ai aruncat şi un
zâmbet confuz…/ (Jumătate sărut, jumătate îmbrăţişare)./ Ţi-am ascultat inima,/ între noi o miime de secundă,/ câteva cuvinte nespuse/ şi, bineînţeles, timidul lat de
palmă./ Trăim paralel precum şinele de cale ferată,/ ne
intersectăm pe ici, pe colo/ cu gânduri evadate din canoane,/ cu smocuri de vise cerşite la capătul nopţii/ şi uneori,
de foarte puţine ori,/ cu vorbe seci şi protocolare –/ (Traverse relative şi putrede).” (Mireasma dragostei).
Deşi stăpânită de agitaţie, de o stare ardentă, iubirea
lui Vasile Iftime este una ideală, mentală, evoluând pe un
fond de calmitate, construită ca extaz gândit, ca scenariu.
Ea nu este trăită direct, nu prea are tentaţii senzuale, este
o iubire de unul singur, imaginară, consumată ca reverie
epistolară, ca anamneză. Este o poezie a unei cuminţenii
visătoare, o erotică petrecută pe cearşafuri A4. Totuşi, o
criză de identitate conjugală, ivită pe neaşteptate, presupune extragerea de către iubiţi, unul din celălalt, a tuturor
sentimentelor, săruturilor, amorurilor investite: „să plec
şi să mă culeg dintre toate cele ale tale” (Desfacerea celor
nefăcute).
Poetul dă curs unui soi de expresionism, temperat prin
gingăşie, nuanţat printr-un ludic discret, aprofundat prin
simboluri religioase abia sesizabile. El locuieşte la subsol şi aspiră la lumina Paradisului, este afectat de trecerea
timpului, iubirea lui este dramatică, asemenea unei răstigniri, resimte lipsa aripilor. Uneori însă genuinitatea şi
simplitatea devin banale, recurgându-se la imagini stereotipe, perimate. Alteori, dimpotrivă, expresivitatea reiese
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tocmai din aparenta fragilitate: „Nu te
sfii,/ scoate-ţi şosetele şi intră!/ Aici te-ai
născut înainte de facerea lumii./ Aşeazăte!/ Sărutul îţi va şterge picioarele, ochii,/
gura… Dumnezeu
are întâietate. Da,/ intră şi înfruptă-te dintru toate cele ale tale,/
astâmpără-ţi setea!
Potirul e plin până
mai sus de asfinţitul
soarelui./ De ce ţi-e frică?/ Veseleşte-te dănţuind Isaia –/
pulsează viaţă în viaţă/ chiar dacă şchioapătă gândul/ de
frica cuvântului –”(Şi… totuşi cina de taină).
În a doua parte a volumului predomină tonul confesiv,
gradul de angajare directă a eului fiind mai vădit. Se fac
notări autoreferenţiale: „şi iată-mă după treizeci şi cinci
de ucenicii/ împletit în câteva rogojini/ numai bune pentru şters picioarele./ Fiindu-mi dragi, le-am botezat canoane.” (If time). Arătat cu degetul, poetul este numit de
cei din jur nebunul de toamnă, suferind de o hemoragie de
frunze uscate, ori este nevoit să ducă povara handicapului
numit aripă. Semne vernale îi trezesc imbolduri erotice
pitoreşti: „Trezeşte-te!/ Scoate-ţi nudul băiţuit cu aromă
de trandafir/ şi cu transpiraţia gândului putred,/ lasă lumina să intre măcar pe gaura cheii./ Deschide ochii, priveşte!/ ţi-a înmugurit cearşaful,/ crucea din podul palmei/
şi florile ce le-ai cules pentru ceai./ Curge primăvara prin
vene de îndrăgostiţi,/ prin statuie şi prin şină de cale ferată,/ curge primăvara până şi la cişmeaua din fundul grădinii.” (Dezbracă-Te, Ană, de cărămidă). Alteori, textul se
diafanizează, devine declamativ şi convenţional. Dar nu
e lipsit de o puritate specifică, de o sinceritate dezarmantă. O lecţie de învăţare a psalmilor urmează un traseu de
ascetizare, începe prin nesaţul dragostei, dispersându-se
apoi de ispitirile materiei: „dezveleşte-mă de carne/ sărută-mi oasele aici/ pe colţul unde-mi atârnau cuvintele
pentru tine” (Taci).
Idealul pe care şi-l propune este contopirea deplină a
iubiţilor într-o singură fiinţă, omogenă precum un strop
de lacrimă, pentru ca, înfometaţi, să devină unul pentru
altul euharistie. Deşi i se potriveşte mai degrabă atitudinea inocentă şi directă, Vasile Iftime se foloseşte uneori
de parodie, de ludic, demitizând, fapt ce-i este impropriu
şi-l dezavantajează.
Ultima parte a volumului conţine poeme scurte numite SMS-uri pentru un înger, care se vor, prin claritatea
şi brevilocvenţa lor, un fel de haikuuri mai extinse: „Tu
începi/ acolo unde ca un preludiu al crucificării/ vântul
îşi frânge degetele/ mângâind pielea de plumb a statuii”.
Poet al unui sentiment persistent pe tot traseul volumului, susţinut însă în forme diverse, Vasile Iftime este un
utopist, un visător capabil să transforme iubirea în cult.
HYPERION
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Teodora Emanuela Dragotă

ÎN CĂUTAREA LUI EMIL CIORAN

„Cioran e, în fond, omul problematic, care se caută
şi deopotrivă se neagă cu disperare pe sine,
ştiind că nimic nu-l reprezintă, deşi totul ia
înfăţişarea propriului infern.”
Mircea A. Diaconu, Cui i-e frică de Emil Cioran?, p. 12

C

Cui i-e frică de Emil Cioran? Iată o întrebare provocatoare
pentru cititorii, mai ales iubitorii lui Emil Cioran, căreia
îi putem găsi răspunsul în impresionanta carte a criticului literar Mircea A. Diaconu, care invită, încă din titlu, la
un dialog între spirite, la sfârşitul căruia fiecare va găsi un
răspuns- propriul răspuns- şi va reclădi imaginea, mereu
schimbătoare, a propriului Cioran.
Criticul redescoperă pe Cioran „străinul” în corespondenţa cu cei dragi- Scrisorile către cei de-acasă- şi în
Caietele cu însemnări, adică în texte ce nu au fost scrise
pentru a vedea lumina tiparului, ci pentru a se citi şi a
se oglindi pe sine, şi, de aceea, pot oferi o imagine mai
apropiată de adevăr: „În vreme ce cărţile sunt deopotrivă
vii şi ilizibile, căci aparţin altuia, epistolele ar fi fost doar
semnul prezenţei. Sigur n-ar fi fost imposibil ca, citinduşi scrisorile, Cioran să se descopere pe sine, cel din trecut,
dacă nu cumva şi pe cel din prezent, deopotrivă personaj
viu şi ilizibil. Căci partea vizibilă, diurnă, e dublată în permanenţă de un revers întunecat, într-o chimie infernală.”
Prima parte a lucrării- Scrisorile sunt documente- creionează imaginea lui Cioran din dialogul cu ceilalţi. Descoperim un Cioran ironic, ce poartă adevărul ca pe o
mască a fiinţei: „Tocmai pentru că nu poate fi decât departe de adevăr, Cioran e, în realitate, în miezul lui, şi
ceea ce părea o pierdere e, de fapt, o iluminare.” Chiar şi
în scrisori, Cioran este o fiinţă construită din paradoxuri,
întrebarea deschisă a criticului „Să-l intereseze pe Cioran
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adevărul?!” găsindu-şi un răspuns pe măsură: „Căci despre Cioran s-ar putea spune că nu se scaldă, deşi se scaldă
în apa aceluiaşi râu. Dacă ne-am juca noi înşine cu paradoxurile, am spune: şi asta pentru că Cioran este însuşi
râul.”
Corespondenţa bogată este rezultatul nevoii de celălalt, venită să vindece absenţa sinelui. Alături de mişcare, efort fizic, contemplarea naturii, medicamentaţie, alte
modalităţi de a evada din angoasă, ce dau iluzia salvării, sunt scrisul şi vorbăria. Din însemnările din Caiete
aflăm despre alte antidoturi: pacea adusă de somn(marea
problemă a tinereţii sale), plictis sau ploaie, care îi oferă
iluzia cufundării în originar, în cosmos, topirea în materie. Avem de-a face în aceste texte cu caracter personal
de un Cioran nebănuit până acum, preocupat de corpul
său, conştient de fragilitatea sa, precaut, atent, împărţind
sfaturi asemenea unui medic celor aflaţi departe, părinţilor, fratelui, prietenilor apropiaţi: „Cioran trăieşte prezentul exclusiv ca manifestare a organicului. Neantului, el
îi opune materia unui corp cenzurat de fragilitate, adică fizica. Într-un spaţiu al lipsei de repere, precizia din
sfaturile lui Cioran glisează parcă spre oniric şi nu poate
fi decât halucinantă. (...) Pentru ceilalţi e pe punctul să
pară un luptător. Nicidecum un nihilist.” Exemplele oferite din textele scrisorilor sunt uimitoare, precautul Cioran
alunecând uneori înspre ridicol; într-una din scrisori îşi
avertizează fratele: „Fii atent cu insomniile, Noaptea trecută m-am răsucit în pat fără să pot închide un ochi. Citisem prea mult înainte de culcare! Lipsa de somn e o catastrofă. Singurul lucru care îmi face bine e mersul pe jos
. Bicicleta nu este indicată pentru inimă, numai pe drum
drept. Nu e bine să urci la deal.”(403- 21 ianuarie 1981)
Ciudat este că Cioran nu îşi dispreţuieşte corpul: „Corpul
îl va obliga pe Cioran, neeroicul, să treacă de pe marginea
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demenţei în inima precauţiei. De asemenea, să-i vindece
pe alţii de sinucidere, după ce-şi transformase nefericirea
în ispită.”
Alte aspecte extrem de importante, puse în discuţie pe
spaţiul mai multor capitole, sunt legate de definirea celor
două ipostaze: integrare- înstrăinare şi de ecourile pe care
acestea le găsesc în sufletul „străinului ” Cioran. Vor face
deliciul lecturii capitole ca Integrarea- înstrăinare. Note
despre bunul valah, Admiraţia, reversul ascuns al dispreţului, Despre un Paris iluzoriu, fascinant şi atroce, Despre un
anume fel de răzbunare. Cioran este omul fără umbră din
piesa lui Matei Vişniec, Mansardă la Paris cu vedere spre
moarte, căci el îşi ucide acestă umbră prin dispreţul faţă
de origini, fuga de români şi de limba română. Deşi îşi
pune masca înstrăinării, încercând să scape de „complexul destinului minor al poporului său”, Cioran nu se va
integra, adică nu se va identifica cu nimic din furtunosul
Paris: „Aşadar, Cioran ilustrează la modul ideal propriile
origini de care, de altfel, fuge în permanenţă. Apăsat de
vidul interior, îşi flagelează originile, fuge de sine, munceşte fizic cu braţele, priveşte marea- moduri de a-l întâlni, poate, pe Dumnezeu. Sigur de a se întâlni pe sine. A
început prin a-i dispreţui pe români, ba chiar prin a se
rupe de ei, pentru a regreta apoi Coasta Boacii şi Şanta şi pentru a-şi recunoaşte, finalmente, eşecul. Eşecul ca
maximă împlinire a lui şi chiar a spaţiului de care a fugit.
Drama ca seninătate. Înstrăinarea ca integrare.” O întrebare firească apare: „Dar e dezrădăcinarea posibilă?”; oricât şi-ar dori celebritatea şi ar fugi de ratare, oricât farmec ar exercita Parisul, cu frivolitatea şi rafinamentul său,
oricât şi-ar dori să-şi înscrie numele în istorie, Cioran nu
poate să rupă toate fibrele ascunse ale sensibilităţii faţă de
un neam definit de nenoroc. Adoră sonorităţile limbii române, chiar dacă este condamnată a fi minoră din cauza
poporului care o foloseşte. Din acest punct de vedere şi
fenomenul eminescian este văzut ca un paradox al acestui neam.
Partea a doua a lucrării se opreşte asupra însemnărilor
din perioada 1957-1972, care constituie acum Caietul închis. Criticul Mircea A. Diaconu dialoghează cu acel Cioran, având ca martor cititorul. Problemele luate în discuţie sunt centre de greutate ale personalităţii acestui „escroc multilateral”, cum însuşi se numea. Dar cititorul nu
este doar un martor, ci un veritabil partener de discuţii,
provocat mereu prin întrebări, care fac lectura activă, caldă, ispititoare. Primul capitol Cu Cioran despre impostură,
ipocrizie, mistificare, pune în scenă o parte din măştile
cioraniene. Fiind în imposibilitatea de a se identifica cu
ceva, Cioran ajunge impostor, iar din dorinţa de a fi în
permanenţă altcineva, îmbrăţişează ipocrizia: „Măcinat
de contradicţii, însuşi trăieşte cu obsesia ipocriziei lumii
şi deopotrivă a propriei ipocrizii, despre care scrie cu o
furie rebelă, cu nelinişte, uneori cu umor. Ipocrizia lui e,
oricum, semnul unei crize trăite cu maximum de luciditate, care instituie realitatea dureroasă că eu este (sau pare
a fi) un altul.”, aşadar „nu e nihilismul numai un joc de
societate, care să excite gustul rafinat şi decadent al francezilor?”, iar răspunsul este găsit în luciditatea asumată şi
experienţa suferinţei.
Cinism, scepticism, înţelepciune, iată alte elemente definitorii ale constelaţiei cioraniene, ce se întemeiază pe
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luciditate. Cinismul şi scepticismul au însă drept fundament îndoiala; diferenţa dintre ele ţine de intensitatea ei:
„Cioran iubeşte cinismul, căruia îi rămâne , însă, străin,
şi practică scepticismul, pe care în bună măsură îl dispreţuieşte.” Neavând un cinism practic, Cioran rămîne
doar sceptic, spectator al propriei fiinţe duplicitare. Sceptic, melancolic, el „nu se poate împlini decât prin umor,
adică prin conştiinţa aparenţei şi a relativului.” Umorul
este un antidot în faţa anxietăţii, o soluţie de supravieţuire: „Evident, umorul nu e o trăsătură dominantă, vizibilă,
excesivă. Dar contradicţia dintre ceva ce roade în ascuns
şi masca veseliei ţine, până la un punct, chiar de morfologia umorului.”
Este urmărită, de asemeni, comedia furiei. Izbucnirile violente sau încercările de reţinere sunt alimentate de
firea impertinentă, iritabilă, superioară a parizienilor; în
violenţa faţă de alţii, acest om al contrastelor vede, de fapt,
ura faţă de sine: „Există la el un întreg complex al violenţei, care presupune deopotrivă accese de furie, remuşcări,
posibile abţineri, furia împotriva laşităţii de a ceda impulsurilor sau, dimpotrivă, de a le cenzura, în fine, disperarea
de a fi ceea ce este.” Violenţa este o expresie a crizei sale
de identitate. E furios, uneori, că nu poate să scrie, scris
ce-l poate ridica din anonimat, ce-l poate salva de ratare.
Alteori, indiferent de sine, e sedus de anonimat , pe care îl
adoptă ca pe o mască salvatoare: „Dispreţuieşte gloria, îi
găseşte cauzele în golul interior, dar în acelaşi timp nu-şi
poate anula cu totul obsesia celebrităţii, nemaisusţinută,
oricum, de chemarea spre faptă din tinereţe.”. O mască,
pentru că din lupta cu eul iese învins, nu i se poate sustrage, nu se poate vindeca: „Oricum, după ce a luptat atât
pentru cucerirea Indiferenţei şi a detaşării, după ce a făcut eforturi teribile pentru a se retrage din lume, după ce
şi-a supus eul unei denunţări nemiloase, Cioran constată
că tot ce înseamnă construcţie se datorează eului. (...) De
fapt, Cioran îşi spune aşa ceva nu după ce a luptat pentru
Indiferenţă, ci chiar în acelaşi timp. Abia simultaneitatea
aceasta e sfâşietoare.” (Păcatele eului şi extazul anonimatului sau viceversa)
Cât despre Dumnezeu, Cioran trăieşte, paradoxal, cu
şi fără existenţa Sa: „Profund modern, Cioran se îndoieşte, iar spiritul său se hrăneşte cu nelinişte. Deşi are nostalgia Paradisului, Infernul îl ajută să supravieţuiască.” Cinic,
violent, demonic, Cioran are uneori nostalgia sfinţeniei
şi îi admiră pe mistici, raportându-se la Dumnezeu ca la
soluţia ultimă, de fapt, „Între sfântul Anton şi Diogene,
Cioran trăieşte în marginea dumnezeirii de parcă ar fi pe
marginea prăpăstiei: golul în care priveşte îl face să se găsească pe sine.”
Iată un Cioran profund modern, problematic, căruia i se potriveşte cel mai bine emblema eşecului- eşecul,
această rană, acest balsam...- cum îl numeşte criticul,
conchizînd: „În fond, convertind eşecul în şansă, boala în sănătate, nebunia în extaz, suferinţa în cunoaştere,
Cioran instituie, din nou, legile unui cod al supravieţuirii.
Nu-i oricui dat să-şi admire căderea şi să caute mortificarea, ştiind că toate acestea nu fac decât să amâne. Să înşele
destinul. Cu conştiinţa fatalităţii, Cioran chiar asta face:
îşi amână destinul. Este, poate, în viziunea sa, marele păcat al neamului său, pe care el nu face decât să-l repete.”
De aceea, nu ne este frică de Emil Cioran...
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Ispita universalităţii

Mihai Cimpoi şi-a făcut apariţia în literatura basarabeană ca fiind deja un critic format, echipat încă din prima
clipă cu scut şi coif, cum s-ar zice, ca Athena din ţeasta
lui Zeus. El n-a avut ezitări de debutant, demersul său
avea siguranţa criticului profesionist care stăpâneşte pe
deplin uneltele, metoda. Înarmat cu un limbaj critic doct
şi elegant, subliniat neologistic, tânărul critic era decis să
revigoreze cu ”sânge intelectual” proaspăt critica literară a anilor ’60, ideologizată şi anchilozată, să iasă de sub
tirania opiniilor constituite şi a poncifelor epocii şi să-şi
elaboreze un mod propriu de a gândi şi interpreta literatura. Demersul său critic din volumele Disocieri (1969),
Alte disocieri (1971), Focul sacru (1975) s-a alăturat în
mod expres mişcării de înnoire promovată de scriitorii
tineri de atunci, eforturilor de a scoate literatura din condiţia ei de unealtă ideologică. Mihai Cimpoi le comentează cărţile în reviste, glosează cu febrilitate în marginea
fenomenului literaturii tinere, afirmându-se în scurt timp
drept criticul avizat (şi predestinat!) al acestei generaţii.
Dar şi al celei următoare, pe care tot el a botezat-o, supranumind-o, după o metaforă preluată de la Nicolae Dabija,
„generaţia ochiului al treilea”.

Univers tematic,
în mişcare caleidoscopică

De atunci şi până azi, creaţia sa a înregistrat zeci de
titluri de carte, între care peste patruzeci de studii şi eseuri monografice, exegeze asupra creaţiei lui Eminescu
(Narcis şi Hyperion (Eminescu – poet al fiinţei), Căderea
în sus a Luceafărului, Plânsul Demiurgului), dialoguri
cu eminescologi şi traducători din întreaga lume (Spre
un nou Eminescu), Lucian Blaga: paradisiacul, lucifericul, mioriticul, poem critic, eseuri de literatură universală avându-i ca protagonişti pe Racine, Whitman, Byron,
Valéry, Tolstoi, Dostoievski, Tagore, Tomas Mann, Hugo,
Gogol, Faulkner, Márquez etc., interpretaţi printr-o grilă
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fenomenologică şi ontologică (Cicatricea lui Ulise, Duminica valorilor), eseuri despre labirint (Zeul ascuns), despre fiinţa românească (Cumpăna cu două ciuturi), O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, etc. Iar Mihai Cimpoi – fost deputat al poporului din URSS, deputat în Parlamentul R. Moldova, membru al Academiei R.
Moldova şi al Academiei Române, Preşedinte al Uniunii
Scriitorilor, laureat al unor prestigioase premii naţionale
şi internaţionale, promotor de marcă al ideii naţionale şi
al valorilor culturale, eminescolog de prestigiu – a devenit, între timp, o figură emblematică a intelectualităţii basarabene, un lider de opinie preocupat de soarta cetăţii, a
limbii şi culturii române, o autoritate de care se ţine cont
pe ambele maluri ale Prutului şi chiar dincolo de ele.
Este uimitoare forţa de cuprindere şi recepţie critică
a lui Mihai Cimpoi. Stăpânind un impresionant arsenal
teoretic (filosofic, psihanalitic, semiotic, eseistic), el se
mişcă dezinvolt pe axa întregii literaturi române, clasice
şi contemporane, scriind, aproape concomitent, despre
autori din epoci diferite, despre paradigme, curente, formule eterogene. Centrele lui de interes se schimbă aproape caleidoscopic: de la Eminescu la Blaga, de la Brâncuşi
(eseul Brâncuşi, poet al nesfârşirii, 2001) la Bacovia (Secolul Bacovia, 2005) şi Stănescu, de la exilul literar românesc (Centrul şi marginea, 2002) la Duiliu Zamfirescu
(Duiliu Zamfirescu, între Natură şi Idee, 2002) etc. Această disponibilitate de a scrie în registre diferite, angrenând
diverse stiluri, viziuni, fenomene, epoci, vorbeşte cât se
poate de elocvent despre coabitarea criticului cu a istoricului literar, a hermeneutului cu a filozofului culturii.
Rezultată din dorinţa descoperirii unui „nou Eminescu”, eminescologia lui Mihai Cimpoi se prezintă ca
o probă de temeinicie. „Proba de foc este o carte fundamentală despre Eminescu”, se confesa criticul la o întâlnire cu tinerii cititori. Cred că Cimpoi a trecut această probă de foc prin trilogia exegetică Narcis şi Hyperion, Căderea în sus a Luceafărului şi Plânsul Demiurgului,
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lucrări care certifică calităţile unui „hermeneut de ţinută
modernă” ambiţionat să arate lumii un Eminescu privit
dintr-o perspectivă exegetică înnoitoare, printr-o grilă
existenţial-ontologică.

Ţinta criticului: miezul intim al operei

Erudite, nuanţate, înţesate de ingrediente conotative şi
filosofice, dar şi poematice (mai multe lucrări au înscrisă pe foaia de gardă specificarea „poem critic”), analizele
lui Mihai Cimpoi ajung la miezul intim al operei, la esenţa ideilor în discuţie prin mişcări concentrice, spiralate,
prin largi volute asociativ-disociative. Ele adoptă tactica
„învăluirii interpretative”, a paralelismelor şi raportărilor
la valorile universale. Fraza îmbină academismul erudit cu speculaţia briantă, precizia cu eleganţa „jongleriei”
metaforice de sorginte călinesciană; ea conţine, de regulă,
o luxurianţă de asociaţii culturale, o „euforie a erudiţiei”,
chiar şi atunci când se referă la cărţi ordinare, la autori
de valoare modestă, „locală”. „Plăcerea insolitului asociativ”, ce antrenează abundenţa simbolurilor culturale şi
a figurilor din gândirea fenomenologică modernă, este
prezentă peste tot în aceste texte, atât în exegezele despre
Eminescu şi Bacovia, de pildă, cât şi în micile şi (prea)generoasele prefeţe ce însoţesc broşurelele unor debutanţi.
Fiind un critic literar artist, adică din categoria „creatorilor”, pentru care textul critic este (şi) act artistic, Cimpoi îmbină cu dezinvoltură conceptul cu metafora, ideea cu sugestia, penetraţia disociativă cu graţia scriiturii.
„Ideea de poem critic, din subtitlu, afirmă în acest sens
criticul Constantin Ciopraga, nu duce la o viziune poetizantă; instrumentaţia critică riguroasă, cu trimiteri la cei
vechi, la Shakespeare şi Goethe, la Kant şi Hegel, la filosofia budistă, la Heidegger, la mulţi alţii, îşi asociază vibraţia „poematică” doar în dicţiunea, antrenantă, în cadenţa
liberă a discursului, în ardenţa mirajului spre cunoaştere.
Limbajul exegetului, totdeauna elevat (uneori polemic),
implică o vivacitate controlată strict, o tensiune în căldură, într-atât necesară încât rostirea să nu cadă în platitudine şi frigiditate. Scriitura eseistică e, aici, la ea acasă,
înlesnind – ca la Blaga şi Noica – fluenţa ideatică, stimulând textualizarea intens-asociativă…”.

„Aristarc, nu Zoil”, şi totuşi...

Mihai Cimpoi este un critic literar iubit – fenomen
foarte rar întâlnit în mediul artistic, care, după cum se
ştie, este un spaţiu bântuit, ca un templu părăsit de fantome, de orgolii nelegănate, de ”genii” nerecunoscute…
Fiind structural un spirit calm, un om al echilibrului şi
cumpănirii (cumpăna, este ”cântarul cosmic” după care
atât omul, cât şi criticul „îşi verifică fapta şi litera”, afirmă
Eugen Lungu), el şi-a programat demersul critic la parametrii pozitivismului, alegând să cultive o analiză „impersonală” şi „imparţială” (de o ”neutralitate solemnă”,
zice acelaşi confrate al său mai tânăr). Printr-o mecanizare aproape paradoxală, condeiul său se „adaptează” oricărui text, dă curs oricărei solicitări, fără să fie prea atent
uneori – în eclectismul şi „neutralitatea” opţiunilor – la
gradul de uzură a filtrelor valorice…Cu foarte puţine excepţii, Cimpoi adoptă postura de interpret pur şi simplu,
evitând cu precauţie (mai cu seamă în cazul scriitorilor
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contemporani) notele polemice, etichetarea tranşantă şi
emiterea verdictelor. Unii se pot întreba (ba chiar se întreabă): această atitudine se datorează spiritului său tolerant, structurii sale genetice „generoase” şi flegmatice sau
este vorba, totuşi, de o strategie secretă, fondată pe idea
că oricine se poate alinia sub flamura literaturii, timpul
fiind, în cele din urmă, criticul cel mai avizat să aleagă?
Sau poate că (zic alţii mai cârcotaşi) această strategie are
şi conotaţii „electorale”?... Conştient de acest lucru, Mihai Cimpoi a încercat, în mai multe interviuri şi profesiuni de credinţă, să formuleze şi nişte răspunsuri; iată-l pe
cel mai aproape de intuiţia (şi credinţa) noastră, decupat
dintr-un insolit Curriculum vitae intitulat Drumul spre
centru: „În aceste condiţii e bine să fii Aristarc, şi nu Zoil.
Mi-am propus ca deviz (de)ontologic anume să construiesc şi nu să demolez, să găsesc temeiul înfiinţător, şi nu
principiul neantizator. Am conceput, prin urmare, cultura românească în ansamblu ca o cultură a dreptei cumpene, singura capabilă să ordoneze lucrurile…”.
Dreapta cumpănă funcţionează perfect şi în cartea
fundamentală a lui Mihai Cimpoi, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. Această lucrare, care în
decurs de doar zece ani a cunoscut trei sau patru ediţii,
este prima şi cea mai autorizată sinteză asupra unui amplu fenomen literar, încă destul de sumar cunoscut în
context general-românesc, şi, în acelaşi timp, un dicţionar critic de mare cuprindere, extrem de util pentru acei
care se vor apleca asupra acestui „fragment” de literatură română, căreia autorul îi relevă, aici, condiţia tragică
„de adevărată Bibliotecă din Alexandria arsă de mai multe
ori”. O carte temeinică şi folositoare, cu bogate straturi
bibliografice, cu succinte interpretări exegetice (autori,
teme, direcţii de creaţie), de care, de acum încolo, nu vor
putea face abstracţie criticii şi istoricii literari interesaţi
de evaluarea şi recuperarea fenomenului literar basarabean derulat pe parcursul a două secole. Unele reconsiderări (cazul lui Andrei Lupan, Ion Druţă, Leonida Lari
ş.a.), neobişnuit de polemice şi caustice pentru condeiul
„pozitivist” al lui Mihai Cimpoi, ne trezesc vaga bănuială
că, într-o zi, s-ar putea să-l vedem pe acest critic „fără radicalisme patetice nici atunci când pare câştigat de o idee,
nici atunci când formulează reproşuri” (Eugen Lungu)
în postura de revizuitor al literaturii basarabene, decis să
reanimeze „demonul recitirii” (aşa îşi intitulează el unul
din volumele de Critice, apărut în 2004), să umble şi pe la
scara de valori.

Portret în mişcare: între „puşcăria
literei” şi terasa Uniunii Scriitorilor,
dacă o simţi mai aproape

Urmăresc de mai mulţi ani (soarta mi-a oferit acest
privilegiu) cu câtă dezinvoltură şi uitare de sine se mişcă
Mihai Cimpoi prin lumea cărţilor, citindu-le, recitindu-le,
transcriindu-le, editându-le, înălţând din ele zid de cetate,
cum ar zice cronicarul. Cât de fericit se simte el în „puşcăria literei” (Fănuş Neagu), supus zilnic dulcelui supliciu
al scrisului, având degetele pătate de cerneală, ca elevii
(scrie hectare de pagini cu „arhaicul”, invariabilul stilou),
ochii arşi de esenţe, iluminaţi de o zare interioară, chipul
transfigurat de bucuria creaţiei.
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I-am admirat întotdeauna neobişnuita forţă de muncă (se întâmplă uneori să scrie o carte în două-trei săptămâni), stilourile sale ce conţin mari doze de cerneală
neagră, extrasă parcă din bozăriile satului său de baştină,
Larga, sau poate din măslinii Greciei Antice, pe sub care
s-or fi plimbat Socrate sau Akademos... Istoria literaturii...
sale nu poate fi decât „deschisă”, fiindcă izvoarele scrisului îi sunt inepuizabile, alimentate de secrete ape freatice,
nestăvilite, potopitoare. Dar şi purtătoare de aluviuni.
Mihai Cimpoi are mai multe mese de scris, sau, mai exact,
are o masă de scris pliantă, imaginară, pe care o poartă cu
sine în tren, în autobuz, în camerele de hotel, scrisul fiind pentru el ca o necesitate fiziologică, se poate produce
aproape oricând şi oriunde.
Generozitatea sa funciară, sinceră, netrucată, bunătatea sa naturală, din care au rupt atâţia, sunt binecunoscute de foarte mulţi concetăţeni. Nu ştiu pe altcineva
care poate fi atât de uşor „adaptabil” la lumea (citeşte: problemele, interesele) altora. Din această pricină este
foarte cunoscut, adulat, sanctificat de unii şi, în binecunoscutul stil balcanic, invidiat şi bârfit de alţii.
Omului îi plac discuţiile „pe îndelete”, prietenii sinceri şi vinurile necontrafăcute… Este nelipsit de la festinurile literare, unde se dedă, cu „plăcută zăbavă” şi
„perversitate” ludică, jocurilor fanteziste şi trucurilor
verbale, improvizând epigrame ori parafrazând expresii

savante şi vorbe de duh... Nu i-am putut descifra niciodată diavoleasca artă cu care ştie să se mişte printre
parohiile literare, să medieze situaţii şi „politici culturale” incompatibile, să cucerească orice interlocutor, de
orice condiţie şi gradaţie intelectuală, altoind academia
pe ţarcul stânii, conjugând ideile superioare cu bancurile
împletite printre pahare, idealismul lui Schopenhauer,
universul fiinţei lui Heidegger cu calambururile facile,
atât de frumoase în gratuitatea lor ludică, din care se
nasc uneori adevărate perle, rămase, ce-i drept, în colbul terasei... In geanta-i borţoasă, pe care o poartă mereu cu sine (cine n-a văzut „geanta lui Cimpoi” are de
pierdut), se înghesuie, într-o ocultă dezordine armonioasă, scrisori de protocol, invitaţii, eseuri, cărţi, prefeţe,
manuscrisul câte unui aspirant la gloria literară, citate,
proiecte transfrontaliere – infernul şi paradisul... Iar
agenda sa, în care pot fi găsite aproape orice numere
de telefon sau adrese ale scriitorilor şi persoanelor cunoscute, nu-i altceva decât un palimpsest, cu rânduri
şterse şi suprapuse, pe care, bineînţeles, nu le poate descifra decât magicianul...
Cărturar de largă cuprindere şi erudiţie, deopotrivă
om al scrisului zilnic şi „om social”, incoruptibil arhitect al Cetăţii Livreşti, ţinând deasupra firul cu plumb
al „dreptei cumpene româneşti”, Mihai Cimpoi domină
de câteva decenii spaţiul cultural basarabean.

Avanpremieră editorială
Constantin DRAM

CONDIŢIA DE POET-ROMANCIER

L

(„…las filei de jurnal plăcerea…”)

La nivel de mental colectiv, indiferent de spaţiul/ timp
la care am face trimitere, imaginea poetului este întotdeauna receptată ca fiind mai aproape de începuturi, de
acele forme mitice de organizare a cosmosului. Mai mult
chiar, vocabula poet a cuprins adesea, poate cuprinde şi
astăzi la nivelul unor oameni neinteresaţi de subtilităţi
elementare ale categorisirilor literare, conotaţii ce ţin de
imaginea scriitorului în sens larg, situaţia fiind motivată, printre altele, de păstrarea, fie ea şi neconştientizată,
în epoci moderne, a unei relaţii speciale între ficţiunea
poetică şi starea de sacru, în genere. Mai mult chiar, într-o epocă a culturii cum a fost cea romantică, discursul
poetic devenise aproape suveran, reuşind să impună un
subiectivism creator ce putea să transforme, cum avea să
arate Toma Pavel, nimicul în tot, mai precis o carte despre nimic să devină o carte despre tot. Opus acestui tip de
discurs, cel modern/ postmodern va instaura o dictatură
a formei, păstrând invenţia şi povestirea în plan secund.
Pentru cei mai mulţi dintre cei ce îl citesc pe scriitorul
Emilian Marcu, acesta e în primul rând poetul, creatorul,
printre altele al minunatei Lecţii pe Ostrov, creator al unei
mitologizări distincte, făuritor de imagini în cascadă, artizan al unor secvenţe detaşabile, printre puţinii poeţi fascinaţi de muzicalitate, de potrivirea tuturor sonurilor lirice,
de adaptare modernă în cadrele unei clasicităţi cunoscute
şi asumate.
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În ultimii ani, într-o consecvenţă ne-obligatorie pentru
condiţia poetului, în general, Emilian Marcu probează virtuţile prozei, prin romanul Iadul de lux şi a primelor două
volume din Suburbii municipale. Şi alţi confraţi întru poezie au descoperit teritorii specifice prozei, mai cu seamă în
acest al doilea deceniu din secolul XXI. Cei mai mulţi au
optat pentru soluţia romanescă, dintr-un imbold firesc de
a trăi puterea facerii lumilor alternative, prin roman identificînd o formulă care le permite să relaţioneze la nivelul
altor limbaje cu lumea reală. Şi la acest nivel, Emilian Marcu a optat pentru un drum al său, un drum ce presupune,
mai degrabă, o continuitate creatoare, o simbioză interesantă, producătoare de macro-sensuri, între resorturi artistice specifice poeziei şi particularităţi mult mai elastice, ale
romanului, astfel încât poetul gândeşte structuri romaneşti
iar romanul se lasă modelat de imaginarul poetic.
Rezultă o lume fastuoasă, pe care autorul o desăvârşeşte
într-un al treilea volum al Suburbiilor municipale, intitulat
Aducerea cenuşii la Templu; e o lume a cărei imagine de
ansamblu lipseşte, mult mai tentantă din punct de vedere
artistic fiind spargerea acesteia în mii de imagini adiacente, fiecare trăind o independenţă vizibilă, aparent comunicând doar la un nivel superficial cu firul epic propriuzis. Spuneam şi în alte ocazii că Emilian Marcu e creatorul
unui adevărat festin de imagini, preocupare ce poate aluneca şi într-o uşoară capcană, deoarece această densitate
de imagini te obligă să cauţi, să încerci mai cu atenţie con-
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figurarea liniei de lectură, de înţelegere a sensurilor ce la
degajă romanul.
Creînd aceste Suburbii (ca şi în cazul Iadului, de altfel)
autorul vizează, în mod susţinut, articularea coerentă a
unui spaţiu imaginar individualizat pînă la fineţea detaliilor. Suburbia devine un teritoriu plasabil între magic şi
real, între percepţia gravă, tensionată şi exerciţiul ludic, între lumea deformată artistic şi elementele ei nude, lăsate
în chip evident astfel: „…un icnet poticnit răzbi prin nişa
abia perceptibilă, unde se aliniară, calm ca într-un ritual
magic, liliecii agăţaţi de pleoapele îngerilor turnaţi în forme bizare din ipsos şi o compoziţie păstrată într-un mare
secret, din pămînt alb de biserici, răşină de pin culeasă în
noaptea de Bobotează de pe piscurile înalte de calfele lui
Petruţio Baroianni, amestecat cu tanin, nisip de stea şi cenuşă dintr-un brad fulgerat în noaptea de Sânziene. Toate acestea frământate îndelung pînă lacrimile grele de sare
curgeau şuvoi, pînă în barbă, de unul din meşterii de bază,
cel pe care Oswald Zaur Austriacul îl ţinea de-a dreapta
sa , imediat după terminarea măsurătorilor, la ceea ce mult
mai tîrziu avea să se numească, mai în glumă, mai în serios,
Suburbiile Municipale, botezate astfel de însuşi primul om
al urbei, Primarul, <locul meu magic>, tărîmul misterelor
cum i-ar fi sugerat unul din consilieri atunci cînd cu întregul alai veni la Bătrînul Anticar şi-i înmînă <în cadru festiv,
să ştie toată suflarea urbei> Decretul de liberă şi de-a pururea practică în arta atât de subtilă a cărţilor şi nu numai,
cum avea să comenteze Zoroastro peste ani.”
Suburbiile, dimpreună cu urbea mai vag definită, alcătuiesc o unitate sieşi suficientă, cu o geografie sui-generis
ce presupune inclusiv vecinătate maritimă, cu istorie, cultură, mitologie, cu unităţi existenţiale acoperitoare, cu dezvoltare pe paliere nebănuibile. Cei care pot justifica ideea
de personaje ale romanului se află mult departe de ceea ce
acceptăm/ cunoaştem la acest nivel, în sensul că sunt, mai
degrabă, plăsmuiri heterodoxe, în a căror configurare autorul este mai puţin interesat de motorul epicităţii propriuzis, de acţiune şi de funcţionarea acesteia prin intermediul
personajelor, cît de creionarea unui halou ce acoperă mare
parte din vizualizarea acestora, în aşa fel încît alte criterii
se cer pentru a înţelege logica unor asemenea chipuri, unele ţinînd de aparente structuri administrative cumva coerente, precum Primarul şi Prima Doamnă, altele trimiţînd
spre contururi palide, mai degrabă aproape de canoane
mitizate sau de indeterminarea ce permite plasarea unui
teritoriu precum cel din Suburbii, după aceeaşi regulă valabilă şi pentru Nicomedia din Iadul de lux, oriunde şi nicăieri, într-o sincronie şi diacronie ce se susţin reciproc. Zoroastro, călugărul Beniamin, Mavracosta, Batofix şi Danauto, Hristina Fecioara, Sava Gotul, interpretabile din perspectiva sugestiilor contextuale, o dată, referenţiale prin
ceea ce se conturează în jurul lor, mereu situate între fragilitatea aparenţei şi neaşteptate conturări, în alte dăţi, alcătuiesc, împreună cu alte apariţii de consistenţă deliberat
neimportantă o galerie prin care Emilian Marcu rezolvă, în
mod fericit, o problemă epică de maximă importanţă, recurgînd la soluţii ce îi sunt mai apropiate, nu obligatoriu de
resort poetic, dar într-un spaţiu mult apropiat şi recunoscut ca atare. Deasupra tuturor, personaj enigmatic şi atemporal, trecător prin veacuri, purtînd un nume definitoriu
în alt veac, Bătrînul Anticar, poet şi gînditor, constructor
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de lumi ficţionale, arhetip al autorului şi ascuns făuritor al
textului, pentru naşterea căruia execută pravila unui ritual anume: „…se întorsese de la izvorul Phylaonului unde,
patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi se spălase de cîte trei
ori cu apă sfinţită amestecată cu plante plăcut mirositoare din arome de mastic, tămîie, aloes şi multe altele, ştiute
doar de călugărul care se ocupa de aceste îmbăieri de după
liturghii negre, lungi şi obositoare, jertfă şi a trupului dar,
mai ales, a minţii…”
Scriitura lui Emilian Marcu permite o lectură atît secvenţială, nefiind întru totul, aparent, determinată de o încorsetare epică; în acelaşi timp, ea degajă o organizare ce
ţine de canonul prozei ample, angajînd o raportare la reguli
interne, plasabile sub semnul unui anume tip de jurnal poetic („las filei de jurnal plăcerea…”), jucînd mereu, într-o
hedonică manifestare ce ţine şi de disponibilităţi postmoderne, pe canavaua indeterminării/ determinării, în aşa fel
încît ordinea în lumea ficţională a romanului/ lumii descrise nu este una uşor de identificat. De altfel, o întrebare ce
se desprinde din text este tocmai aceasta: mai este ordinea
vizibilă oricînd şi oriunde? Şi dacă da, cine este răspunzător de acea ordine, dincolo de arbitrajul cosmic?
Dacă ar fi să acceptăm doar rolul subliminal al erosului, acesta e proiectat de imaginea mereu reaşezată a Hristinei Fecioara, stranie alcătuire metafizică, frecvent plasată alături de apariţia antagonicelor surori Caraculacu care
realizează mereu o potenţare şi o provocare, procedeu pe
care textul îl foloseşte ori de cîte ori are ocazia; de cealaltă
parte putem situa imaginea unui erotism acoperit de mîl,
cum l-ar defini Soloviov, prin mereu activata dimensiune
a primarului, trimiţînd spre zona stabilimentelor din suburbii, potenţare erotică agresiv anulată de prima Doamnă,
la rîndul ei marcată de un amor mai tînăr, amănunt ce nu
o împiedică să regizeze o operaţiune delicat-crudă asupra
bărbăţiei primarului. De altfel, ultimele secvenţe cuprind
aducerea cenuşii acesteia spre Templu, într-un amplu ceremonial bizar şi complex, în noaptea de Sînzîiene; pregătirea acestui ceremonial ocupă mare parte din macro-naraţiunea romanului, de altfel.
Noaptea de Sînzîiene nu e doar un pretext de ordonare
poetică într-un roman ce este lipsit, adesea, în mod deliberat, de marea tensiune epică: această noapte, magică între
nopţi, e un interludiu între lumi şi modalităţile discursive
de reprezentare a acesteia, cu alunecări temporale spectaculoase, singurul avînd puterea nuanţată poetic, de a le
unifica, fiind Bătrînul Anticar. În această manieră, romanul lui Emilian Marcu se autodefineşte ca un text ce se realizează ca „o jertfă pentru trecut”, nenumărate amănunte
ale naraţiunii trimiţînd spre relaţii de ordin spaţio-temporal, spre determinări specifice, adesea spre indeterminări
ce se orientează în jurul persoanei lui Heracles Monastiria
Cancellaria, alt nume al Bătrînului Anticar, nume care vine
din trecutul jertfit de acesta şi trimite spre un viitor, de asemenea controlat la nivelul cunoaşterii livreşti.
Astfel, romanul asimilează şi se lasă asimilat de „limba poezească”, într-o formulă fericit articulată, arătînd că
lumea, în toate dimensiunile ei, stă sub semnul misterelor şi al cărţilor, că macro-cosmul se lasă re-organizat la
nivel de suite de micro-cosmuri, că semnul major al existenţei umane, cu pornire dionisiac-mitică stă sub semnul
sărbătorescului, al celebrării; la un moment dat, naraţiunea
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ajunge să povestească despre un oraş nou, destinat umbrelor ce au fost iubire şi vise neîmplinite, poate şi datorită
faptului că suburbiile în sine sunt zidite din iubiri infidele.
Finalul romanului e o demonstraţie, o probă de virtuozitate, în care imaginea sărbătorescului consumă imagini aduse în timp, în centrul lor aflîndu-se aducerea la Templu a
unei însumări simbolice din cenuşa călugărului Beniamin,
a Hristinei Fecioara şi a ceea ce a rămas din bărbăţia Primarului . Se configurează o re-intrare în ciclul naturii, o
contopire pe pat de cenuşă de păsări cîntătoare: „Patul de
cenuşă de păsări cîntătoare îi alina suferinţa şi îi tămăduia
rănile din trupul fragil, ca o lamă de cuţit, străveziu, ca de
ceară curată prin care se vedea ca prin tuburile Bătrînului
Anticar, sîngele tot mai subţire şi mai obosit, lunecînd prin
venele aflate chiar sub pielea întinsă şi străvezie. Un sentiment de vinovăţie simţi Călugărul Beniamin cînd se aşeză
în patul acela de cenuşă de păsări cîntătoare, un sentiment
pe care nu-l mai încercase pînă atunci.”
Sensul total, aici, în final, sublimat este acela că e mereu loc de un nou început, că între ritualul naşterii şi cel
al despărţirii cosmice graniţa este uneori infimă, că lumea
are forme şi reguli greu de descoperit cunoaşterii marginale, calea de aur unind mituri şi poezie şi relatare plină de
înţelesuri într-un construct discursiv dens şi plin imagini.

Emilian MARCU

Aducerea cenuşii la Templu

În noaptea aceasta, când Sânzienele înfloresc sub tâmpla lui Dumnezeu, după ritualul bine pus la punct şi dus la
îndeplinire cu multă meticulozitate, vom purcede la această sfântă zidire, la înălţarea ei (ce spun eu înălţare, încercă să se corecteze, că de fapt zidim spre buricul pământului, spre tainiţele lui pregătiţi să construim alte tainiţe după
planurile noastre şi voinţa Primarului).

Aerul din încăpere, din coliba imensă, burduşită până
la refuz cu sulurile înalte cât un stat de om şi unele chiar
mai înalte, deveni, pe dată aproape de ne-respirat şi tot mai
subţire; o subţirime de care dacă nu erai atent puteai să te
tai; lui Oswald Zaur Austriacul chiar îi trecu, aşa ca o părere, prin minte că ar putea să-şi ajusteze barba bălaie ca grâul dat în pârg, să-şi aranjeze chipul cu lama acelei subţirimi.
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Lui Oswald Zaur Austriacul nici nu-i veni a crede că totul,
de fapt, este atât de simplu, atât de luminos în simplitatea
de a-i fi spus că tocmai a răsărit soarele. Planurile despre
cum şi mai ales când să înceapă lucrările erau stufoase, ba
unii dintre consilieri susţineau sus şi tare, dar când nu era
de faţă nici Primarul şi nici Zoroastro, că sunt de-a dreptul
greoaie, ”nişte lespezi de bazalt”, „o nebunie, ce mai turavura” dar se opreau pe dată cu afirmaţiile hazardate, hospoase şi încărcate de multe sensuri şi cu o sumedenie de
poticniri, „ca şi cum am urca toţi pe dealul lui din pământ
alb de biserici „să ne dăm de-a povârnişul”. Gluma celui
care, aparent, era mai îndrăzneţ, era doar în parte luată în
seamă de ceilalţi. Poate fi o provocare, gândeau ei la unison,
şi de cele mai multe ori chiar o provocare era, deşi hazul se
întindea ca o molimă prin urbe.
Batofix şi Danauto mărşăluiau pe câmpiile cerului şi îndemnau cu disperare boii, şfichiuindu-i cu bicele acele de
iarbă proaspătă păstrată în rouă curată ca lacrima, care trăgeau, a lehamite şi a disperare, harabaua cu lumânări multicolore şi-şi frecau mâinile a bucurie potolită de oameni
aşezaţi şi cumpătaţi că altfel nici nu ar fi fost posibil să hălăduiască pe Câmpiile ceriului. Scârţâitul harabalei tăia crucea ceriului în două, că ai fi zis că tună sau cine ştie ce alte
fenomene paranormale se arată la orizont. Mirosul puternic de ceară proaspătă amestecat cu miere din flori de tei şi
cu mirosul de iarbă din care împletiseră cei doi bici, aproape că-i îmbătară. La un moment dat Batofix chiar începu
să cânte, în surdină, pe nas, un cântec popesc, pigmentat
cu versuri pestriţe ca un păun înamorat, de se cutremurau
stelele. Mirosul de ceară proaspătă se simţea până pe dealul acela din pământ alb de biserici unde, în coliba imensă,
se păstrau, sub poruncă severă, planurile secrete. Ucenicii care trebăluiau prin preajmă simţiră pe dată acel miros,
dar se gândiră că este de la lumânările aprinse la căpătâiul
Hristinei- fecioara sau de la cenuşa de după ritualul executat cu atâta măiestrie de Mavrocosta.
Desele, prea desele, reluări după cum i-ar fi spus şi Bătrânul Anticar, nu făceau altceva decât să sporească neîncrederea în realizarea acestui atât de nobil, dar mai ales de
important, ” pentru urbea noastră”, proiect.
Despre intrări şi ieşiri, despre multele labirinturi şi ascunzişuri, adevărate cotloane unde să fii singur cu tine şi
„să te poţi rătăci după cum îţi este voia”, colonadele şi saloanele, care mai de care mai interesante, care mai de care
mai încărcate de mister ; să te rătăceşti în ele, dar şi în care
să te regăseşti doar cu ajutorul sunetului discret de clopoţei, clopoţei pe care fiecare din ucenici trebuia să-i poarte,
bine cusuţi, la mâneca dreaptă pentru dreptaci şi la mâneca stângă, cu unul în plus, cu un sunet aparte, uşor de identificat în întunecimea labirintului, pentru stângaci.
Să te poţi regăsi şi să-ţi reglezi ritmul după ceilalţi (aici
Primarul avu un pic de reţinere, unii susţin că de uluială:
nici lui nu-i venea să creadă că îşi poate regla ritmul după
alţii. Aşa ceva nu i se mai întâmplase, nici el nu ştie exact,
de când), un şir fără de sfârşit cu care trebuia, de fapt, aici
interveni destul de ferm şi sigur pe el Zoroastro cu încăpăţânarea pe care Bătrânul Anticar, dar şi Primarul i-o recunoşteau ca pe o pecete strict particulară, nu că trebuia, ci
aşa era datul să te racordezi (Bătrânul Anticar descoperise
acest cuvânt câteva sute de ani mai târziu, la o conferinţă
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de presă ţinută, cu mult fast, în Cabinetul învăluit în aburi
tămâioşi, de către Primar).
Lui Oswald Zaur Austriacul, toate aceste paranteze,
unele binevenite, altele doar aşa „de amorul artei”, îi făceau
mai mult rău decât bine. „E un rău necesar, un rău al dracului de necesar, mai ales acum în vreme de secetă de idei”
îşi aminti el de Călugărul Beniamin şi de călătoria lor, plină de peripeţii în călătoria de iniţiere, în acea călătorie pe
care Călugărul Beniamin o pusese la punct până în cele
mai mici amănunte împreună cu Marele Maestru acolo
după uşiţa aceea din lemn masiv unde îşi petrecea mai mereu timpul, în rugăciuni şi adânci meditaţii, privind ore în
şir acele hărţi ale lumii de dincolo de codrii aceia adânci ca
un ocean plutitor peste pădurile neguroase, scăldate, din
când în când, de cântecul liturgic al privighetorilor îngheţate pe lacul din faţa abaţiei, cu tremurul aripilor plutind
ca un voal de mireasă peste faţa cerului mai mereu înstelat; de călătoria lor îşi aminti Oswal Zaur Austriacul prin
aceste atât de dese paranteze. Îi învăluiau în ceaţă groasă
toate începuturile de discurs, toată strategia pe care urma
să o aplice în faţa ucenicilor atunci când Primarul, întrun mare exces de entuziasm, după cum aveau să confirme,
mult mai târziu, cronicile scrijelate cu oase de fluturi pe
pietrele frumos netezite şi mângâiate de mâinile blânde ale
meşterilor atunci când le aşezaseră tăcut într-o anume cadenţă, în zid aşa „cum ai aşeza o fecioară să poată ţine zidăria pe trupul ei; pregătit de o mistică naştere” şi meşterii
continuau, parcă până la obsesie acea mângâiere. Cronicile
se orânduiau frumos, cărţi masive pe ziduri, până fâşiile de
piele de pe ziduri se desprindeau şi se aşezau clituri lângă
temelie atunci când Primarul urma să declanşeze începutul lucrărilor.
Măsurătorile se terminaseră cu mult înainte; aproape
că timpul începuse să putrezească de atâta aşteptare, şi de
atâta cât, lin, se măcinase nisipul la malul mării moarte şi
de cât se făcuse potecă pe malul râului acela cu apă neagră,
acolo unde sub mălinul cu flori maşcate alb-roziu, asexuate şi fără vlaga rodului în trupul lor, îşi făcuse loc de taină şi
de meditaţie Primarul (un fel de a spune loc de taină şi de
meditaţie; el urmărea de fapt, atent, drumul pe care urmau
să-l facă în noaptea aceea cele cincizeci de harabale care...
dar gândul se înţepeni în proiect, nerostit „să nu care cumva să-l poată citi cu maşinăria lui Zoroastro, şi să-mi dea
peste cap întregul plan, pus cu atâta măiestrie la punct
până la detaliu. El îl repeta de fiecare dată când stătea în fotoliu sub mălinul în floare, ca pe un rol într-un mare spectacol. Toate datele fiind cu migală călugărească notate, cu
o artă desăvârşită, cum numai la abaţie, acolo în pădurile
neguroase se mai întâmpla; formă frumoasă lângă formă
frumoasă, adevărate trupuri de cerneală conduse în acel
dans al semnelor de mâini îndemânoase, cum ştia numai
el (aceste amănunte şi chiar alte detalii mult mai spectaculoase le aflase de la Oswald Zaur Austriacul, dar pe care le
păstră doar pentru sine că nu ar fi vrut să încapă pe mâinile
lui Zoroastro); fiind notate pe pieile de bivol bine răzuite,
subţiri ca faţa unui heruvim, aproape transparente, pe care
un vârf de ac înroşit în flacăra de sub alambic, scrijela tot ce
transmiteau, oral, adică din gură în gură, calfele şi ucenicii
de prin diferite puncte unde se aflau la stivuirea pietrelor
şi a bulumacilor din fier forjat ce urmau să fie plantaţi în
ziduri acolo unde trebuia să fie Salonul de taină al curvelor
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să nu poată nimeni ieşi (dar de fapt Primarul dorea să nu
poată nimeni intra), baia şi dormitoarele, mai ales dormitoarele („acolo trebuiau drugi din fier forjat groşi cât inima
harabalelor şi poate şi mai groşi” (pohtele sunt mari şi greu
de stăpânit, gândi el, dar cu multă fereală şi parcă îl şi văzu
pe Zoroastro cum îşi notează, meticulos până la amănunt
toate gândurile sale, unele păroase ca nişte pui de năpârcă,
altele line şi lucioase ca pielea de şarpe de apă dulce).

Deodată, ca prin vis, de parcă o ploaie de îngeri cobora din mălinul în floare, cu florile mari, maşcate, aproape
carnivore, hulpave şi gata de atac, asexuate, Primarul simţi
cum pe el, încet, se caţără prinzându-se cu unghiile lungi,
sângerânde în buricele degetelor, un miros mortuar (şi harabalele se auzeau clătinându-se ca într-un cântec lugubru,
ca într-un dans în cântec de clopote), un miros mortuar ca
de drog cenuşiu îmbălsămat în petalele alb-rozalii ale florilor de mălin; ca un drog cenuşiu înflorind asemenea cenuşii
bine pitită în crucea din lemn de mesteacăn, lemn alb, plăcut mirositor ca trupul virginal al Hristinei – fecioara, cruce
atârnând la gâtul Primarului; înflorind ca un drog cenuşiu
de la lumânările ce ardeau sub firidele doldora de mucegaiuri lăptoase, ugere pline ale disperării şi ale trecerii timpului vântos, din când în când, ca o trecere lină prin trior (şi
iar i se păru că acolo pe maslul râului era o lume fără ecou,
şi că parcă auzea vocile celor cincizeci de perechi de îndrăgostiţi şuşotind cuvinte de dragoste şi cuvinte porcoase pe
care creşteau buruienele disperării şi iar cuvinte de dragoste
şi de împăcare şi lungi rugăminţi lugubre pe sub apele care
bolboroseau şi apoi se lăsau târâte în văile somnului în curgerea fără de timp până în lumile lipsite de identitate. Mângâierile părăseau mâinile curvelor de pe trupurile buhăite
gemând de pofte neîmplinite, de obsesii, de tăceri compromise şi pluteau leneşe; o lenevie tremurătoare, de uşurătate
edenică, pe apele negre mustind de tristeţe).
Apoi bătăile ritmice, silenţioase ale liliecilor atârnând
cu capetele în jos ca o provocare subtilă şi greu de urmat,
ţintind locul în care Primarul îşi mutase Cartierul General
al Viselor şi al Speranţelor, „că dacă speranţă nu e nimic nu
mai e”, iar fi spus el Bătrânului Anticar în chiar clipa când
Decretul de decorare îi fusese înmânat în cadru festiv acolo în suburbii (aşa îl auzise pe Zoroastro că le spunea ziariştilor mereu avizi de ştiri senzaţionale venite pe surse, ce
urmau să apară şi apoi cu desăvârşire uitate chiar imediat
după apariţie. Un miros mortuar prinse ca într-un cleşte
aerul vetust al misticii ce încătuşase, ca prin farmec şi urbea, dar mai ales suburbiile, de când Primarul încerca să-şi
pună cât mai bine la punct „de a-ţi duce la bun sfârşit ” tactica şi strategia cum se alinta el în gând.
(Fragment din volumul trei al romanului Suburbii municipale, Aducerea cenuşii la Templu, în curs de apariţie)
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PREAMBUL

Orice există, există undeva,
Lee Smolin spunea că Atunci când avem de-a face cu
şi nimic nu se întâmplă în afara timpului. o persoană sau cu o cultură, avem de-a face cu un proces
Lee Smolin care nu poate fi înţeles ca un obiect static, independent
de istoria sa. Este de neînţeles cum e în momentul de faţă,
Ideea depistării tuturor textelor eminesciene care fără a şti cum a devenit astfel (s.n.)[2]. Pornind de la
implică – direct sau indirect – Ipoteştii a aparţinut lui principiul acesta şi purtând titluri semnificative extraPetru Creţia. Astăzi, când el nu mai este, îi aducem, prin se din operă, primele patru capitole tratează – parafraaceastă lucrare, un binemeritat omagiu.
zând – tocmai acest este de neînţeles cum e în momentul
de faţă, fără a şti cum a fost la început. Întmeindu-se pe
***
documente din arhive (inclusiv din fondul documentar
Atunci când plănuiam editarea unei antologii pe acestă aflat la Ipoteşti), capitolele acestea descoperă şi refac retemă, nu ştiam că ea va deveni teza noastră de doctorat. alitatea ipoteşteană a acelor timpuri, realitate nedesluReferindu-se tocmai la această antologie, încă în lucru şită până la noi în întregul ei. Deşi antologia amintită
la vremea aceea, Petru Creţia se adresa unei edituri bu- mai sus n-a văzut încă lumina tiparului, parte din textecureştene: Volumul conţine totalitatea textelor eminesci- le ei au fost valorificate de noi în volumul Eminescu-Ipoene referitoare la Ipoteşti. Locul Ipoteştilor în opera lui teşti-Eminescu, apărut în colecţia Eminesciana, Editura
Eminescu, până acum neştiut în întinderea şi adâncimea Junimea, Iaşi, 1999, apoi, revizuit şi adăugit, în Colecţia
lui, este mai important, în cadrul operei literare, decât Ipoteşti, editat de Centrul Naţional de Studii Mihai Emiorice spaţiu locuit vreodată de Eminescu şi îi marchează nescu în anul 2000, la Centenarul morţii poetului.
scrisul de la început până la sfârşit. Antologia este amAm considerat că reconstituirea atmosferei ipoteşteplu comentată, text de text, de autorul ei, prezentată de ne – parte integrantă a copilăriei poetului şi deloc negliPetru Creţia şi ilustrată cu numeroase imagini ale Ipoteş- jabilă în economia textului eminescian – trebuie făcută
tilor şi ale împrejurimilor sale, precum şi cu reproduceri în baza unor documente de netăgăduit, inedite în madupă manuscrise[1]. În temeiul corpusului de texte alese rea lor majoritate la vremea respectivă. Purtând titluride noi – şi validate ca atare de eminescolog – s-a născut le semnificative: De când eram copii (...) şi ne spuneau
această teză.
moşnegii poveşti, O casă de piatră, dar cam strâmbă şi
Lucrarea este concepută în două mari părţi: Feţele destinul ei, Capela noastră cu vârfurile aurite şi Ţerâna
realităţii şi Ipostaze ale sublimării, subîmpărţite, la rân- aceea unde zace ce-am avut mai scump în lume, capitoledu-le, în patru, respectiv trei capitole. Studiul urmăreşte, le primei secţiuni focalizează şi urmăresc traiectul unei
pornind de la realiatea ipoteşteană strictă, de la ceea ce istorii pline de meandre, al cărei grad de dificultate s-a
a însemnat pentru Eminescu această realitate, modurile datorat mai mult sincopelor temporale în descoperirea
în care realitatea ca atare a trecut în operă – prin gra- unor noi documente de arhivă; cercetările efectuate de
de diferite de sublimare –, dând sens şi formă unei alte predecesorii noştri se resimt de pe urma acestor lacune
lumi: lumea creaţiei eminesciene.

A

1. Fond Documetar Ipoteşti, inv. nr. 502. V. Anexa.
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2. Lee Smolin, Spaţiu, timp, univers. Trei drumuri către gravitaţia cuantică, Traducere din engleză de Anca Vişinescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 2006, p. 65.
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documentare. Prin urmare, aceste capitole recompun,
în baza unor date reale, atmosfera copilăriei poetului la
Ipoteşti, scriu şi descriu istoricul casei, al celor două biserici – una a familiei, cealaltă a satului, construită la
iniţiativa lui Nicolae Iorga şi Cezar Petrescu în amintirea lui Eminescu –, precum şi istoricul labirintic al celor
420 hectare de pământ ce alcătuiau moşia Eminoviceştilor de la Ipoteşti. Cum întâmplările din trecut sunt într-o
oarecare măsură cauzele evenimentelor din viitor[3], am
găsit de cuviinţă să nu ne oprim cu ele la moartea părinţilor sau la data ultimei vizite a lui Eminescu la Ipoteşti,
ci să le aducem pe toate la zi, respectând fluxul normal
al evenimentelor. În felul acesta, le putem (re)descoperi
în imaginile creaţiei eminesciene, căci timpul nu este
altceva decât o măsură a schimbării. Nici spaţiul nici
timpul nu au vreo existenţă în afara sistemului de relaţii
în evoluţie care cupride universul[4].
Partea a doua a lucrării urmăreşte să reconstituie
procesul prin care s-a ajuns la seninătatea abstractă[5]
despre care vorbea Maiorescu, căci poetul se refugia, cu
melancolie impersonală, într-o lume mai potrivită cu el,
în lumea cugetării şi a poeziei[6]; este tocmai lumea de
sensuri a operei, rezultatul procesului de sublimare ce
a încorporat realitatea înconjurătoare într-o nouă lume
cu sensuri proprii. Deşi este integrat în partea a doua a
lucrării, capitolul Omul real – omul poetic este puntea
de legătură între cele două lumi: lumea cea reală, pe de
o parte, şi lumea-nchipuirii, pe de altă parte; pendulând
de la una la cealaltă, acest capitol le aşază într-o coincidentia oppositorum, în aşa fel încât să poată fi înţelese
mai bine.
Imaginea satului natal, casa părintească şi incinta, bisericuţa şi ţintirimul, codrii Baisei şi izvorul, lacul şi insula cea verde sunt văzute şi analizate ca topoi esenţiali
– aşa cum o spune şi titlul capitolului – ai copilăriei ipoteştene a poetului. Demersul nostru are ca ţintă depăşirea locurilor comune din analizele care ne-au precedat,
şi, recurgând la citate semnificative din operă, evidenţierea faptului că bineştiutul univers de inspiraţie ipoteşteană e mult mai cuprinzător decât se acceptă îndeobşte.
În completarea celor spuse anterior, trebuie subliniat locul dominant al imaginii întâiei iubiri; asocierea între
sentimentul consumat în deplină inocenţă şi durerea
provocată de moartea prematură a iubitei – ce marchează profund şi iremediabil nu doar biografia eminesciană,
ci opera în întregul ei – este menită să reliefeze pregnant
acest adevăr. Cu menţiunea că topoii eminescieni sunt
regăsibili atât în poezie, cât şi în proză şi corespondenţă,
capitolul dedicat acestora consacră noutatea cercetării.
Partea ultimă a lucrării propune o viziune sintetizatoare a celor susţinute în capitolele anterioare. Întemeiat
pe exemple cu valoare generalizatoare ce sunt analizate ca atare, parcursul interpretativ se direcţionează de
la real la sublimare, pătrunzând în magma vulcanică şi
încifrată a creaţiei poetice. Analizând temele majore ale
3. Ibidem, p. 66.
4. Ibidem, p. 35.
5. Mihail Eminescu, Poezii, Cu o notiţă biografică de T. Maiorescu,
Bucureşti, Editura Librăriei Socec&Co, 1883, p. 14.
6. Ibidem, p. 15.
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liricii eminesciene, exemplele alese sugerează corespendenţele biunivoce dintre topoii esenţiali şi sublimările
acestora. Deşi temele au în fluidul lor o altă ordine a
tratării, acestea se împart în trei grupe principale. Prima
categorie este reprezentată de locul şi rolul creatorului,
intensitatea şi adâncimea gândirii, erosul şi imaginea iubitei, motivul germinaţiei universale. În a doua categorie se încadrează cerul înstelat şi îngerii, luna, sunetul
cornului, al clopotului şi al buciumului, somnul, somnolenţa şi visul, muzica sferelor şi plânsul. Ultima categorie, propusă de noi ca un corolar al tuturor celorlalte
şi tratată ca atare, este insula lui Euthanasius.
Dacă împărţirea este făcută conform propriei viziuni interpretative, păstrând paralelismul topoilor cu cel
al sublimărilor lor, delimitarea pe capitole a fost făcută
după dihotomia termenilor: pragmatic-ideal, materialimaterial, real-imaginar, fizic-metafizic. Este, însă, de
remarcat că în paralelismul lăuntric al ultimelor două
capitole, „corespondenţele” nu sunt orientate riguros
biunivoc. Nici nu s-ar fi putut astfel decât în cazul în
care am fi limitat înţelesurile la concreteţea imaginilor
folosite în capitolul precedent. S-a urmărit cu precădere relevarea corespunderilor semantice din ansamblul
operei, aşa cum rezultă din „descompunerea“ topoilor
şi recompunerea acestora ca urmare a procesului sublimării poetice.
Unul dintre elementele de coerenţă ale lucrării este
tema iubirii. Erosul platonician din Banchetul are ecouri
în opera eminesciană, iar dacă ar fi să gândim o apropiere între Phaidros şi lirica eminesciană, am putea spune
că „delirul” provocat de iubire poate fi înţeles, în ultimă
instanţă, ca o nebunie divină care dă aripi sufletului încorsetat de terestru[7].
Purtând în sufletul său de copil amintirea insulei verzi din mijlocul lacului încărcat cu flori de nufăr, poetul
a reuşit sublimarea artistică a acestui topos, astfel încât
insula nu e imaginată ca un simplu cadru pitoresc, ci ca
părtaşa unei iubiri ideale, dezbrăcată de comunele haine ale omenescului, trăind în cercul concentric al insulei
din insulă.
Dacă superficiala Cătălină din poemul Luceafărul ar
fi acceptat translaţia în lumea lui Hyperion, atunci iubirea ideală dintre Ieronim şi Cezara din utopica insulă a
lui Euthanasius ar fi avut pandantul în aceasta. Numai
că n-a fost aşa, ceea ce dă unicitate atât poemului, cât şi
insulei, punându-le pe amândouă în acelaşi plan al sublimării poeticului, căci nu rămâne în urma creatorului
decât tot ceea ce numim noi creativitate, adică ceea ce
constituie partea de nemurire ce-i revine omului, întrucât
acţionează şi dăinuie dincolo de moartea lui[8].
Cu toate acestea, realitatea strictă, pe de o parte, şi
sublimarea ei în operă, pe de altă parte, rămân un mister.
Or, misterele se revelază doar, nu se şi comunică.
(Extras din teza de doctorat:
Eminescu - Realitate şi sublimare poetică)
VA URMA
7. Patrick Süskind, Despre iubire şi moarte, Traducere din germană
de Ionuţ Budaşcu, Bucureşti, Editura Humanitas, 2006, p. 11.
8. Patrick Süskind, op. cit., p. 12.
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Ilie CONSTANTIN

INTRODUCERE

Profiluri ale poeţilor români

„E necesar să precizăm cât de ingrată este sarcina de
a clasifica poeţii. Trebuie să ne resemnăm totuşi, oricâtă
aversiune am simţi faţă de sistemele excesiv de simplificatoare. Cel puţin, ceea ce va trebui să sacrificăm în cazul
titlurilor, ne vom strădui să remediem în interiorul capitolelor, în care fiece poet îşi va regăsi înfăţişarea complexă.”
B. Munteano, Panorama literaturii române contemporane, Paris, Editura Sagittaire, 1938, pag. 259

I

Ideea de a face o temă de doctorat pe tema Profiluri ale
poeţilor români (1950-1973) mi-a fost sugerată de amintirea unui text clasic al lui Titu Maiorescu, „Poezia română de la 1867”. La vremea aceea, cunoscutul studiu critic
a avut o influenţă puternică asupra creaţiei poetice, încă
prea dornică a se face în mod direct utilă – în acord cu
alte eforturi constructive pe care intelectualii celor două
principate (Moldova şi Muntenia), reuniţi abia de câţiva
ani, le făceau în toate domeniile: politic, educativ, economic, ştiinţific.
Severul profesor universitar (în vârstă pe atunci de
doar 27 de ani!) înţelegea să se îndoiască de percepţia utilitaristă a artei. Un an mai târziu, el o va face în
ceea ce priveşte întreaga viaţă intelectuală, într-un alt
studiu celebru, „În contra direcţiei de astăzi în cultura română”. În peisajul cultural al tânărului stat, gestul
critic al lui Titu Maiorescu, chiar dacă el judeca în absolut creaţiile, în mod fatal imperfecte, ale unei epoci
în tranziţie, însemna că timpul începuturilor urma să
se încheie, scriitorii fiind de acum înainte apţi să se exprime fără a apela la scuza circumstanţelor istorice. În
anii următori, în mod miraculos, un nou poet va apărea, Mihai Eminescu, şi va răspunde exigenţelor Judecătorului, depăşindu-le cu mult, graţie avântului tragic
al geniului său.
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Chiar dacă examenul maiorescian de la 1867 părea,
în ansamblu, destul de disperat (căci, ceea ce i se părea demn a fi reţinut, din producţiile epocii, era, din
punct de vedere cantitativ, nesemnificativ!), chiar dacă
numeroşi şi importanţi contemporani vor protesta împotriva „nedreptăţilor” sale, nu trebuie să ne îndoim
că, graţie dezbaterilor pe care el le-a generat, nu vor întârzia să apară în ţară condiţii favorabile infloririi unei
poezii veritabile. Simplificând, Titu Maiorescu a arătat
în a sa „Poezie română de la 1867” exact ceea ce nu însemna adevărata poezie.
Tezei pe care o prezint nu-i lipseşte un anumit caracter de mărturie. Aceasta se explică prin faptul că autorul ei a fost unul dintre „actorii” dramei literare pe
care o analizează, nu doar în calitate de poet, ci şi în
calitate de cronicar şi de critic. Timp de câţiva ani, am
avut un cuvânt de spus, aproape în fiecare săptămână,
despre producţiile care urmau să apară – în principal
în coloanele a două săptămânale literare din Bucureşti,
România literară şi Luceafărul, dar şi în lunarul Ramuri
din Craiova, precum şi în alte publicaţii. Această critică „de întâmpinare” poate fi, parţial, adunată în trei
volume (indicate în Bibliografie).
Asemenea lui Basile Munteano, în strălucita lui panoramă a Literaturii române contemporane (Paris, Editura Sagittaire, 1938), din care am citat acest pasaj care
precede cercetarea mea, nu voi ignora că „este foarte
ingrată sarcina de a clasifica poeţii”... Şi, dacă el s-a resemnat în această privinţă, pentru a răspunde exigenţelor colecţiei în care urma să apară opera lui, tabloul
pe care doresc să-l fac poeziei române între 1950-1973
are prea puţin în vedere „şcolile” şi „direcţiile”. El va fi,
mai curând, o vastă observaţie a legăturilor, o privire
aruncată...
În loc să sistematizez peisajul uman analizat, în
loc să găsesc familii poetice, curente şi tendinţe, mă
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angajez să duc la bun sfârşit un proiect mult mai umil:
acela de a arăta poezia de calitate, de preferinţă, dar
şi pe aceea proastă, pentru contrast. Ici şi colo, m-am
aventurat „să explic”, secvenţial, ceea ce este, în opinia
mea, poezia: aceasta seamănă cu efortul zadarnic de a
epuiza, traducându-le în limbajul comun, nesfârşitele
simboluri.
În principal, am adunat în paginile care urmează
vreo 60 de profiluri – care nu se doresc a fi exhaustive,
căci se limitează la nivelul „impresiilor critice”. Metoda pe o folosesc nu este complicată: încerc să intru în
rezonanţă cu autorii examinaţi, prin intermediul unei
simpatii iniţiale acumulate deja, care nu exclude însă
atitudinea critică. Un punct asupra căruia revin adesea
este acela al conştiinţei artistice de care fac dovadă (sau
nu) autorii.
Demersul meu critic este destul de apropiat de acela din Menţiuni critice ale lui Perpessicius, pe care B.
Munteano le descria astfel: „Această critică, care demonstrează o veneraţie aproape religioasă faţă de
Saint-Beuve, refuză orice dogmă, se îndepărtează plină
de oroare de didacticism şi se mărturiseşte subiectivă
prin excelenţă. În lipsa unui sistem de valori, ea nu se
înarmează decât cu simpatie şi gust, o critică impresionistă care primeşte sau respinge (operele) cu egală
spontaneitate. De la început deschis oricărei tentative
sincere, acest amator delicat acordă artistului o libertate care nu cunoaşte alte limite decât cele ale talentului
şi ale inteligenţei (B. Munteano, op. cit., pag. 203-204).
Într-un Argument care deschide volumul meu Despre poeţi, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1971,
exprimam opinii foarte apropiate de acelea ale lui B.
Munteano – ignorat cu desăvârşire pe atunci de mine!:
„Acestea sunt reflecţiile unui poet care a încercat şi încearcă mereu să fie obiectiv, în măsura în care propria
condiţie i-o permite [...]. Adesea, dorind să înţeleagă
un text, comentatorul bagă mâna în foc: printre rugurile sărăcăcioase, fumegânde, umede, el pătrunde fără dificultate, dar când se pierde printre flăcările înalte, doar suferinţa fericită şi lacrimile îi mai sunt

judecători. Ochiul se osteneşte să rămână mereu deschis.” (Ilie Constantin, Despre poeţi, p. 7).
De fiecare dată când trebuia să dau socoteală în legătură cu un volum de poezii, reciteam nu doar TOT
ceea ce autorul în chestiune publicase înainte, dar şi
ceea ce alţi critici putuseră să scrie despre creaţia sa. Să
examinez ÎNTREGUL „dosar critic” al poetului asupra
căruia trebuia să mă pronunţ la rândul meu mi se părea o obligaţie prea importantă – chiar dacă aceste răbdătoare recitiri nu făceau altceva decât să-mi confirme
intuiţia iniţială, urmată uneori de o „execuţie” senină.
Nu fără intenţie am scris cu majuscule precizarea
privitoare la maniera mea de a mă raporta la diferiţi
autori: citeam TOT ceea ce un poet publicase înainte şi
mă gândeam la ÎNTREG dosarul critic adunat despre
el... Nu doar această precizare reflectă adevărul despre
demersul meu critic, dar ea îmi va permite, sper, să liniştesc cititorul în legătură cu prezenta Teză, în care se
va constata neîndoielnic o nepotrivire de tratament: un
număr important de autori sunt studiaţi aici aşa cum
trebuie, adică din perspectiva unui destin literar parţial reconstituit, în raport cu alţii de care m-am ocupat
mai puţin; izolez dintre scrierile lor un SINGUR volum – care, ales la întâmplare dintr-o apariţie editorială, nu este şi cel mai reprezentativ –, şi am îndrăzneala
de a prezenta o banală consemnare de lectură drept un
PROFIL capabil să exprime, în mod echitabil, ansamblul unei personalităţi poetice! La aceasta răspund cu
seninătate: asta este poziţia mea.
Pentru mine, două pagini de comentariu despre
o plachetă aparent neimportantă sunt suficiente – cu
condiţia ca ele să fie cântărite şi redactate după o recitire prospătă a tuturor celorlalte scrieri ale autorului vizat
şi a „dosarului său critic” – pentru a-i defini identitatea
lirică, oricât de prolifică ar fi ea. Un poet este obligatoriu suma laborioasă a tuturor prestaţiilor sale editoriale? Nu se exprimă el, în întregime, în fiecare volum, în
fiecare poem?
Pentru toate numele care, în acest studiu, nu sunt
legate decât de un singur volum, am revizuit, două
decenii mai târziu, întregul aisberg editorial imersat
(dacă a fost cazul), fără ca acest examen să determine
reevaluări dureroase.
Îl rog aşadar pe cititor să ignore dimensiunea cantitativă a fiecărei personalităţi poetice prezentate de
mine în această lucrare. Chiar dacă nu au caracter exhaustiv, cele şaizeci şi şapte de profiluri se doresc „complete în spirit”. Trasat cu răbdare prin tuşe succesive
sau prin simple flash-uri, fiecare profil al autorului reţinut aici are pretenţia fidelităţii şi a responsabilităţii
critice – şi asta mi s-a părut important de subliniat.
Extras din lucrarea de doctorat Profiluri ale poeţilor
români (1950-1973), Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III, 1990.
Traducere, Doina Oprişan
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Cristina CODARCEA

C

O posibilă antropologie a blestemului

Creştinismul medieval, fie el şi de expresie occidentală
sau orientală, prezintă trăsături generale unitare ce-l particularizează pregnant faţă de alte zone de civilizaţie, în
ciuda diferenţierilor ce se nasc şi se afirmă în lunga istorie a confruntărilor celor doi poli de autoritate, Roma
şi Bizanţ. Se constituie astfel, în urma unor dinamici
proprii, două spaţii de spiritualitate în care se regăsesc
practici sociale şi politice asemănătoare, o organizare a
societăţii urmând ierarhii similare, un cod moral având
exigenţe apropiate şi mai ales o sensibilitate comună în
aprecierea destinului uman.
Ceea ce caracterizează societatea medievală este puternica ei fragilitate într-o lume mişcătoare şi violentă.
Insecuritatea vieţii materiale dar şi morale duc la o întărire a sentimentului religios, speranţă a răscumpărării şi
a reînvierii în râvnitul şi inevitabilul timp etern al Cetăţii celeste. Două elemente legate de creştinism marchează profund realitatea acestei societăţi. Unul ţine de exprimarea şi constituirea unei solidarităţi de grup ce are ca
model comunitatea creştină primitivă, o adevărată reţea
de complicităţi şi de întrajutorare în care personalitatea
individuală, contrar aparenţelor unei judecăţi ultime şi
absolute care priveşte individul în singularitatea sa, se estompează în toate strategiile de supravieţuire dezvoltate
în plan social, instituţional, moral.
Al doilea element definitoriu pentru această perioadă
este cel al participării directe sau mijlocite a Divinităţii la
guvernarea acestei societăţi, inspirată din desenul perfect
al lumii spirituale dumnezeeşti. Astfel, complexitatea vieţii omului medieval se exprimă prin alianţa sa cu creatorul însuşi, alianţă mereu observată deşi normele ei pot părea imobile. În măsura în care Dumnezeu, principiu organizator al lumii medievale, e considerat binele suprem
şi absolut, această lume ca şi componentele sale primesc
o profundă coloratură morală. Aici se desfăşoară conflictul cosmic dintre bine şi rău, luptă care este percepută ca
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având consecinţe decisive în istoria universală a reînvierii. Totul în timpul terestru are ca miză destinul în eternitate, timpul creştin împrumutând din Vechiul Testament
noţiunea de timp trăit sub forma unui proces eschatologic: totul nu este decât o aşteptare febrilă a marelui eveniment care trebuie să încoroneze umanitatea, venirea lui
Messia[1]. Însuşi spaţiul se măsoară în acelaşi timp eschatologic ducând astfel la o concepţie originală asupra trecutului, prezentului şi a viitorului, categorii gândite şi trăite simultan. Timpul este creaţie divină şi un bun comun.
Lumea are ca centru simbolic pe Dumnezeu iar fiecare fiinţă sau lucru posedă o valoare determinată în
funcţie de locul pe care-l ocupă în raport cu acest centru. Această ierarhie a valorilor este în acelaşi timp o ierarhie de simboluri, căci simbolul nu este decât uniunea
unor forme vizibile cu înţelesuri invizibile, misterioase
ale lucrurilor[2].
O atitudine pregnant simbolică a oamenilor Evului
Mediu se degajă din mulţimea reprezentărilor simbolice,
a ritualurilor, a formulelor şi a manifestărilor care au ca
surse supravieţuirile credinţelor şi riturilor lumii indoeuropene păgâne dar şi al aspectelor creştine inspirate de
Scriptură. Abundenţa practicilor juridice fondate pe ordalie, pe duel justiţiar, pe incantaţii, pe blestem sau magie
deşi depărtate de spiritul creştin veritabil ieşit din tradiţia
cristică, demonstrează existenţa unei conştiinţe marcate
de arhaismele vechilor organizări tribale, în care armonizarea omului cu Natura şi cu forţele ei devine necesitate.
Este rolul culturii ecleziastice de a creştina cu adevărat
aceste tendinţe ale unui simbolism preponderent folcloric cu substrat ancestral[3], ancorând uneori legitimarea
1. A. Gourevitch, Les catégories de la culture médiévale, Paris, 1983,
p. 112.
2. M.D. Chenu, La théologie au douzième siècle, Paris, 1957, p. 162.
3. J le Goff, „Cultură clericală şi tradiţii folclorice în civilizaţia merovingiană” în Pentru un alt Ev Mediu, Ed. Meridiane, Bucureşti, p. 6-23.
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unor astfel de practici în realitatea tribală a Vechiului Testament, realitate care însă, în simbolismul subtil al teologilor apare transfigurată.
*
Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze una din aceste practici, blestemul, care contribuie la definirea şi organizarea unei vieţi sociale, instituţionale şi religioase specifice. Fenomenul blestemului sub toate formele sale de
manifestare, formule, rituri, reprezentări însoţeşte istoria
creştinismului până târziu, în secolul al XIII-lea, când în
partea occidentală se optează pentru forme raţionaliste
de concepere a lumii şi a relaţiilor cu aceasta, în timp ce
partea orientală a continentului se menţine îndelung în
spiritul mistic particular al acestui spaţiu.
Nu vom aborda cu această ocazie decât aspectele legate de formele creştine de expresie ale blestemului ştiut fiind că acesta nu se regăseşte numai în civilizaţiile de
tradiţie iudeo-creştină şi că ele au o desfăşurare în timp
şi spaţiu mult mai amplă, legată fiind de simţiri şi temeri
general umane.
De asemenea, demersul nostru are justificări cronologice precise cu decalaje impuse doar de o dezvoltare diferenţiată în timp a creştinismului apusean şi a celui oriental. Deşi fenomenul blestemului se poate înscrie în aşa zisa
„durată lungă” a istoriei, căci îl regăsim în epoci şi spaţii istorice variate, forme de manifestare şi utilizări similare ale
lui, evenimentul şi contextul politic îi condiţionează existenţa. Occidentul cunoaşte o proliferare a practicii blestemului între cel de-al IX-lea şi al XIII-lea secol, perioadă
de aspră confruntare a unei puteri politice fragile şi şovăitoare cu elemente anarhice ale nobilimii războinice şi
expansioniste. Este perioada în care Biserica însăşi îşi declară vocaţia politică de conducător al comunităţii creştine, alăturând-o aceleia de păstor spiritual al credincioşilor.
Pentru Orient perioada de folosire a acestei forme de constrângeri şi control este mai întinsă, tradiţiile

Ionel SAVITESCU

Bizanţului ortodox fiind prelungite în spaţiile balcanice şi
ale slavilor răsăiteni, – şi mai consecventă, necunoscând
variaţiile terminologice, fluctuaţiile violente şi transformările lumii occidentale.
Impunându-se ca unul din mijloacele de intervenţie
ale Divinităţii în organizarea lumii şi comportamentelor
omeneşti, blestemul este repede instrumentalizat şi preluat de cei ce-şi legitimează existenţa în alegerea şi recunoaşterea lor de către puterea supremă a lui Dumnezeu.
Ei se consideră abilitaţi să mânuiască aceleaşi instrumente în mecanismele de control constituite. De aceea, profeţii mai întâi, apoi preoţii, regii şi toţi cei ce au o putere
concedată pot în chip licit să utilizeze pedeapsa spirituală
ca mijloc de obţinere a dreptăţii şi de păstrare a fidelităţii
supuşilor.
Blestemul, sub forma sa ritualizată apare încă de la început, mai ales într-un context juridic, fie că este vorba
de un legământ, de un jurământ, de un contract, de o alianţă, de un proces sau de o moştenire. Funcţia lui nu se
defineşte în manieră exclusiv religioasă, formă utilizată
de Biserică în lupta ei de prezervare a dreptei credinţe şi
a monopolului spiritual ci se foloseşte în egală măsură în
componenta socială şi politică a vieţii comunităţii.
În cele ce urmează încercăm să reconstituim ponderea acestui fenomen în realitatea medievală creştină, în
ce măsură participă el la sacralizarea sau desacralizarea
mecanismelor de constrângere şi control a conştiinţei şi a
comportamentului omului-creat şi omului care creează?
În ce măsură ritualurile şi ceremoniile desfăşurate influenţează realizarea efectivă ale unei puteri cu fundamente laice, coercitive, care dobândeşte o coloratură sacră în
însuşi interiorul exerciţiului puterii? Se ajunge oare, prin
intermediul blestemului, la negarea aşezării tradiţionale a structurilor ierarhice de putere atunci când masele
săracilor îl folosesc în scopul diminuării arbitrariului şi
inegalităţii?

NECUNOSCUTUL EMINESCU

„Îmi închipuiam, că nimeni nu poate renunţa la Eminescu decât cu riscul de a muri spiritualiceşte, de a ajunge nefertil şi mizer”
(Mircea Eliade)

D

De necrezut, Eminescu, în pofida numeroaselor exegeze
ce i-au fost consacrate şi a editării integrale a operei sale,
continuă să rămână, în parte, necunoscut. Există încă
multe aspecte ale vieţii şi ale operei sale nu întru totul
elucidate şi admise în mod unanim de toţi cercetătorii.
De aceea, orice nouă investigaţie asupra vieţii şi operei
lui Eminescu este întotdeauna binevenită. În această situaţie se află şi recentul volum* ce apare sub semnătura
Ilinei Gregori care şi-a făcut din cercetarea eminesciană
un cult.
Aflată la cel de-al doilea volum consacrat poetului naţional, Ilina Gregori îşi segmentează prezentul
tom în trei secţiuni: Eminescu la Berlin, Între Berlin şi
Charlottenburg, Bucureşti, 28 iunie 1883, precedate de
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un Prolog (în care se insistă asupra conţinutului), şi
un Epilog. Însuşi titlul volumului în chestiune intrigă, autoarea îşi propune să elucideze enigme ale celor aproximativ doi ani petrecuţi de poet în capitala
Imperiului German: „Eminescu este încă insuficient
cunoscut sub aspect biografic, subevaluat, sub aspect
intelectual şi, ca <poet naţional>, prea îngust înţeles”
(p. 7). Aşadar, Eminescu se înscrie la Universitatea
din Berlin (înfiinţată în 1810 de Wilhelm von Humboldt), în decembrie 1872, un bun prilej pentru Ilina
Gregori de a descrie expansiunea capitalei imperiale,
care cunoaşte o dezvoltare fără precedent, oraşul îşi
măreşte continuu perimetrul şi numărul locuitorilor,
circulaţia era anevoioasă, încât Eminescu nu era întru totul încântat de alegerea făcută. Stipendiile Junimii, ale familiei, la care se adăuga suma încasată de la
Agenţia diplomatică română din Berlin (ce atribuţii îi
reveneau lui Eminescu nu este prea clar), nu satisfac
exigenţele poetului presat de o viaţă relativ scumpă.
HYPERION
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În mod neaşteptat, lumea germană cunoaşte o profundă criză economică, în 1873 (iar la Bucureşti Carol I se gândise la abdicare în faţa manifestărilor filofranceze), deşi despăgubirile de război obţinute de
la Franţa (cinci miliarde de franci aur) ar fi trebuit
s-o redreseze. În momentul sosirii lui Eminescu la
Berlin, seria marilor profesori de la Universitate se
încheiase (Humboldt, Schleiermacher, Hegel, Schelling), şi abia după plecarea lui Eminescu, viaţa intelectuală berlineză va cunoaşte un nou avânt. La pagina 53 este reprodus un lung pasaj dintr-o misivă a
lui Georg Brandes aflat la Berlin, în acei ani, din care
cităm: „La Universitatea din Berlin se ţin prelegeri care
la Sorbona sau la Collège de France sunt de neimaginat – de Londra nici nu mai vorbim. Şi în pleiada de
tineri savanţi există câteva personalităţi (...) care prin
claritatea gândirii, prin entuziasmul lor şi fermitatea
convingerilor se pot compara cu filozofii francezi, englezi şi germani din secolul al XVIII-lea, şi chiar sunt
hotărâţi să continue tradiţia acestora”. Totuşi, în acei
aproape doi ani petrecuţi la Berlin, Eminescu a fost
atras irezistibil de cursurile de egiptologie (inaugurate în 1846) ale savantului Carl Richard Lepsius – deşi
încă de la Viena, Eminescu era iniţiat în istoria orientală, ştia de „Craiul Rhamses” şi „nevasta lui, Rhodope”, şi compunea catrene: „Cu evlavie cumplită | Înghiţeam pe regii lydici | Unde sunt acele vremuri? | Te
întreb, amice Chibici?” Evident, la Viena, Eminescu se
iniţiase în limba sanscrită, lucrează probabil la traducerea Dicţionarului sanscrit al lui Franz Bopp şi a Imnului Creaţiunii, aşa încât dacă Mite Kremnitz scrie
în „Amintiri fugare despre M. Eminescu” (v. E. Elovinescu „MITE. BĂLĂUCA”, Junimea, 1980, p. 451), că
poetul îi mărturisise că sanscrita a cunoscut-o dintotdeauna, trebuie privită cu încredere, cu cât Amita Bhose admite că Eminescu cunoscuse mai mult de
2.000 de cuvinte sanscrite şi era iniţiat în probleme
dificile de gramatică sanscrită -, care petrecuse mai
bine de trei ani în Egipt (1842 - 1845), şi crease la
Berlin un Muzeu (1850), ce adăpostea relicve egiptene: „Deşi extrem de erudite, dense şi riguroase, cursurile lui Lepsius atrăgeau un public foarte numeros, nu
numai studenţesc, nu numai academic. Sala era mereu
plină, condiţiile de audiere – adesea precare” (p. 122).
Întâmplarea face ca librăriile româneşti să fie pline de
albume consacrate Egiptului, între care şi cartea despre Egipt a lui Joyce Tyldesley care îl menţionează pe
Lepsius. La insistenţele lui T. Maiorescu, de a-şi pregăti şi susţine doctoratul, Eminescu îi răspunde mentorului junimist, invocând anumite reţineri: „Un titlu
de doctor m-ar aranja cu lumea şi cu legile ei de ordine,
nu însă cu mine care deocamdată nu mă satisfac pe
mine însumi”. În pofida dificultăţilor berlineze, Eminescu odată revenit în ţară se simte „sleit moraliceşte”, scriind la un moment dat: „Nu i-ar putrezi oasele – cui au dat fiinţă acestor ţări în care cuvântul nu-i
cuvânt, amorul nu-i amor” etc. Interesante observaţii
în legătură cu nuvela „Avatarii faraonului Tlà” (titlu
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dat, după cum se ştie, de G. Călinescu unui manuscris eminescian), Tlà, de fapt, Tlas fusese un faraon
egiptean al cărui nume a fost găsit de Lepsius în listele
istoricului Manethon. Astăzi numele de Tlas este citit
Uneg sau Wadjnes.
Nu lipsită de interes este povestea reginei Rhodopis, Dorika (o „fantomă” a reginei Mitokris, Nitokris
după lectura actuală), care-şi impresionase contemporanii prin inteligenţă şi farmec fizic. Deci, o disertaţie savantă în jurul termenului „avatar”. În mitologia hindusă avatar (coborâre) are o cu totul altă semnificaţie: Vişnu cunoaşte astfel mai multe forme de
avatar. Una dintre acestea este sub chipul zeului Krsna care apare în Bhagavad-gita ca sfătuitor al lui Arjuna. Şederea lui Eminescu la Viena şi la Berlin s-a
aflat sub patronajul gândirii lui Schopenhauer (1788
- 1860), care după moarte s-a bucurat de o vogă neaşteptată, iar junimistul Zizin Cantacuzino l-a tradus în
franceză. În fine, în partea a treia, Ilina Gregori evocă
ziua fatală (28 iunie 1883), ce a marcat existenţa poetului. În acea zi caniculară, Eminescu se afla la Capşa
unde perora pe motive politice, sfârşind prin a scoate un revolver şi ameninţă: „Şi la toate astea nu e decât un singur leac: să împuşc pe rege”. În aceste pagini
s-a strecurat, din păcate, o inadvertenţă de datare (p.
267): „Poate că poetul trăia pe 28 iunie 1889 ziua cea
mai nefericită din viaţa sa şi aşa prea puţin fericită”,
anul 1889 este, de fapt, 1883. În jurul acestei probleme s-au scris cărţi despre încercarea de eliminare a lui
Eminescu din viaţa politică. Eminescu prin articolele
sale şi-a atras multe inamiciţii şi duşmănii. Totuşi, C.
A. Rosetti îi citea cu fervoare comentariile politice, iar
fruntaşul conservator Lascăr Catargiu se exprimase
cam în felul acesta: „Lăsaţi, că băiatul va scrie cum
ştie...”. Ilina Gregori conchide: „... putem deduce că şi
împrejurările <sechestrării> lui Eminescu la 28 iunie,
oricât de confuze şi nefericite, s-ar putea totuşi, în parte, justifica obiectiv. În absenţa nu numai a familiei, ci
şi a unui diagnostic medical valabil, în starea în care
se afla, Eminescu trebuia internat, dar nu putea fi acceptat în azil – potrivit regulamentului medical în vigoare – fără avizul şi intervenţia poliţiei” (p. 281). Ne
aflăm, aşadar, în faţa unei cercetări originale, o carte
scrisă cu aplomb, ce deschide, fără îndoială, o nouă
perspectivă în evaluarea sejurului berlinez al lui Eminescu. În final, semnalăm câteva inadvertenţe: Nicolae Kretzulescu este ortografiat şi Creţulescu, la pagina 273 se aminteşte eronat „de Congresul al XIX-lea
al Partidului Comunist Român”, poate al XIV-lea, iar
la paginile 285 şi 305 se vorbeşte despre obţinere independenţei României cu preţul pierderii Basarabiei
– de fapt, a celor trei judeţe câştigate în 1856.
* Ilina Gregori
„Ştim noi cine a fost Eminescu?
Fapte, enigme, ipoteze”,
GRUPUL EDITORIAL ART, 2008
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SERATĂ DE POEZIE ROMÂNO-ITALIANĂ
LA ROMA

M

Miercuri 5 noiembrie 2008 la Accademia di Romania
din Roma a avut loc un eveniment cultural poetic de
excepţie. O seară dedicată poeziei române şi italiene
prilejuite de trei apariţii editoriale, două antologii bilingve, Marino Piazzolla (19l0-1985) I fiori del dolore.
Florile durerii , George Bacovia (1881-1957) Plumb.
Versuri. Piombo. Versi, şi volumul Mihai Eminescu
(1850-1889) Iperione. Poesie scelte ( care conţine şi câteva dintre cele mai frumoase texte poetice în limba
română, între care şi “Luceafărul”).
Oaspetele reputatei instituţii culturale româneşti de la
Roma a fost Geo Vasile, italienist, critic literar şi cunoscut
traducător de literatură italiană în limba română (Italo
Calvino, Giovannino Guareschi, Giuseppe Bonaviri, Umberto Eco, Paolo Ruffilli, Marco Salvador etc.) şi de literatură română în italiană (Eminescu, Bacovia, Gellu Naum,
Ion Vinea etc) şi care a semnat cele trei traduceri menţionate. Un numeros public italian
şi românesc precum şi bursieri de
la Accademia di Romania au aplaudat la scenă deschisă acest adevărat spectacol în care cele două limbi
s-au auzit deopotrivă, consfinţind
înfrăţirea lingvistică şi geniul poetic
şi artistic al celor două naţiuni.
Respectiva manifestare a fost
onorată de Mihail Banciu, ilustru
italienist şi ministru consilier la
Ambasada Română din Roma. O
scurtă introducere a făcut poeta
Daniela Crăsnaru, directoare adjunctă la Accademia di Romania
şi care chiar a recitat la microfon
poezia eminesciană “Peste vârfuri”.
Au luat cuvântul Velio Carratoni,
directorul Editurii Fermenti din
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Roma care a tipărit cele trei cărţi, preşedinte al Fundaţiei
Marino Piazzolla, romancier şi dramaturg, Gemma Forti,
poetă şi naratoare, profesorul şi criticul Donato di Stasi
(despre Eminescu şi Bacovia), scriitoarea şi exegeta Antonella Calzolari (despre cărţile poetului Marino Piazzolla).
Geo Vasile a susţinut o expunere pe tema durerii universale în poezia celor trei poeţi traduşi. Au fost citite alternativ fragmente din antologiile autorilor de către actorii
Manuela Cerri şi Paolo Gioia pe notele acompaniamentului discret de chitară executat de Anna Cara. La finele
acestei serate poetice lui Geo Vasile i-au fost decernate
două diplome, una din partea FIRI (Forumul Intelectualilor Români din Italia, preşedinte Horia Corneliu Cicortaş) şi cealaltă din partea Fundaţiei Piazzolla, al cărei
preşedinte este prozatorul şi dramaturgul Velio Carratoni.
Redacția
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Jean-Claude CaRRiÈRe
Povestiri filozofice din lumea întreagă

C

Cercul mincinoșilor, 2

21. Câteva legende uitate,
sau aproape uitate

Fântâna metamorfozelor

Erau destul de mulţumiţi, au spus ei, de înfăţişarea lor,
aşa cum le-o lăsase Dumnezeu.
Ani de-a rândul, fântâna – nimeni nu îndrăznea s-o
numească fântână cu apă vie, pentru că aducea bătrâneţe şi moarte – a exercitat o vie atracţie. Veneau vizitatori
din toate ţările. S-au constatat mai multe vindecări miraculoase, în cazul unor boli de piele, dar şi eşecuri sau
chiar catastrofe.
Nimeni nu ştia dacă folosirea acestei oglinzi de apă ar
fi trebuit recomandată sau, dimpotrivă, interzisă. Se vorbea despre „capriciile“ şi „toanele“ fântânii.
Preoţii oficiau exorcisme şi invocau sfinţii locali, dar
în zadar.
Într-o zi, a apărut un fel de saltimbanc, un vagabond
în zdrenţe, care vindea elixire tămăduitoare, turuia poeme obscure şi snoave, un personaj zurliu, obraznic, pe
care nu-l cunoştea nimeni.
Lui i-a venit ideea, înainte de a se oglindi în apa fântânii, să-şi pună pe faţă o mască hidoasă, cu nas umflat, cu
buze groase, cu dinţi negri ieşiţi în afară.
S-a aplecat peste fântână, fără teamă, apoi s-a ridicat.
Masca se transformase într-un chip senin şi armonios –
un adevărat adonis, de o frumuseţe desăvârşită.
Cât despre chipul saltimbancului, sub mască, nu se
schimbase absolut deloc.
Omul a aruncat superba mască în râul care a dus-o la
vale, şi a plecat râzând în hohote. Din ziua aceea, fântâna
şi-a pierdut puterea, a fost năpădită de muşchi, nu a mai
fost vizitată de nimeni şi i-a pierit până şi amintirea.

Către sfârşitul Evului Mediu, într-o pădure din Ţara Galilor, exista o fântână naturală – un simplu jgheab de piatră
în care curgea un izvor – cunoscută pentru o proprietate
specială: toţi cei care se oglindeau în ea îşi schimbau pe
loc chipul.
Uneori nu-şi dădeau seama, îşi potoleau setea şi îşi
vedeau de drum prin pădure. Abia după aceea, când nimeni nu-i mai recunoştea, înţelegeau că înfăţişarea lor
era diferită, că fântâna le furase ochii, părul, urechile, înlocuindu-le cu altele.
Acest fenomen nu a durat decât vreo douăzeci de ani. În
pădure erau şi alte izvoare şi fântâni naturale, din cele mai
obişnuite, astfel încât a trebuit să treacă o vreme până când
strania putere a fântânii a fost remarcată şi confirmată.
Când în sfârşit fântâna a devenit cunoscută, un număr apreciabil de bărbaţi şi femei cu feţe pocite au venit
să se aplece deasupra apei limpezi, sperând să capete un
chip mai plăcut. Iar în unele cazuri, aparent la întâmplare, câţiva vizitatori au fost dăruiţi cu frumuseţea sperată.
Dar se putea întâmpla şi pe dos. Un bărbat sau o femeie cu înfăţişare obişnuită se putea procopsi cu un obraz
hidos, respingător şi plin de bube, atins chiar, uneori, de
ciumă sau lepră. Se cunoştea exemplul unui bărbat de
vreo cincizeci de ani care a venit şi s-a aplecat deasupra
apei ca să se oglindească. Când s-a ridicat, chipul său era
o hârcă de mort cu găvanele goale şi dinţii rânjiţi.
Omul s-a prăbuşit lângă fântână şi nu s-a mai ridicat.
Stăpânul pădurii a chemat doctori în teologie care au Tânăra din spate
Această povestire se regăseşte sub forme diferite în leperorat cu gravitate, au rostit rugăciuni, s-au certat între
gendele
sahariene, mai ales la tuaregi.
ei şi au plecat aşa cum au venit. Nici unul n-a îndrăznit să
Personajul
principal este întotdeauna un bărbat, un
se oglindească în apa care putea izvorî direct din infern.
străin, care s-a aventurat cu imprudenţă în plin deşert,
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singur cu o cămilă şi câteva provizii, un burduf cu apă,
hărţi şi o busolă.
Bărbatul s-a limitat la câteva informaţii vagi despre
poziţia puţurilor de apă de pe traseul lui, şi, în ciuda multor îndemnuri la prudenţă, într-o bună dimineaţă, a pornit la drum.
În primele două zile totul a mers destul de bine, în
ciuda singurătăţii şi a primelor semne de oboseală. Cu
singurătatea era obişnuit: nu era prima oară când călătorea singur în deşert. Mai mult, aceste încercări îl atrăgeau. Cu toate astea, în cea de-a treia zi a început să simtă
un fior de nelinişte, pentru că dunele şi stâncile se perindau în drumul lui la nesfârşit, fără să aibă sentimentul că
înaintează. Ar fi posibil, se întreba el, să mă învârt în cerc,
ca în atâtea legende ale deşertului?
În cea de-a patra zi, aproape isprăvise proviziile, iar
apa se împuţina, deşi bea cu măsură.
În ziua a cincea, care a început cu ameţeli şi dureri de
cap, în decorul care părea neschimbat, a simţit deodată o
prezenţă, o respiraţie, chiar în spatele său, pe cămilă.
Surprins, a întors capul: în spatele său era o tânără
fată, surâzătoare, cu pielea arămie, cu trupul şi faţa înfăşurate într-o pânză albă, cu picioarele goale sprijinite pe
blana cămilei. Pesemne se urcase în spatele lui într-un
moment de neatenţie, în timp ce moţăia în şa.
— Cine eşti? a întrebat-o el.
— O, ce contează? a răspuns fata cu un surâs larg. Nu
te deranjez, sper?
— Nu, deloc. Călătoreşti singură?
— Da, întotdeauna. Nu am nevoie de nimeni. Iar cămila ne poate duce pe amândoi. Nu-ţi face griji, ştiu cum
e cu lucrurile astea. Sunt foarte uşoară.
— Cum te cheamă?
— Nu obişnuiesc să-mi spun numele. Mergi mai departe. Vei înţelege curând cine sunt.
Bărbatul a mers mai departe, prin deşertul cu forme
şi culori ce i se păreau neschimbate. Din când în când, se
întorcea să-i mai pună fetei o întrebare („Din ce familie
eşti? Unde mergi? Când ai urcat pe cămilă? În ce loc?“).
Fata îi răspundea din vârful buzelor, fără nici un fel de
detalii, iar uneori îi spunea, parcă uşor iritată:
— Hai, mergi mai departe, mergi mai departe…
Cămila nu părea să simtă povara suplimentară şi înainta la pas, oprindu-se din când în când să pască un
smoc de iarbă uscată.
În cea de-a şaptea zi de mers, bărbatul nu mai avea nici
merinde, nici apă. Vederea i se tulbura, tuşea, scuipa, căuta zadarnic nişte repere sigure în jurul lui. Până la urmă,
a trebuit să recunoască: în ciuda temerităţii lui cam arogante, a hărţilor şi a busolei, se rătăcise printre nisipuri.
Întorcând capul spre fata care fredona uşor în spatele
lui, a întrebat-o:
— Te rog, vezi bine că m-am rătăcit. Iar tu cânţi, nu
pari deloc îngrijorată… deşi te-ai rătăcit împreună cu
mine… Nu ai cu tine nimic de mâncare?
— Nu. Nu am nevoie.
— Cum asta?
— Aşa… pur şi simplu…
— Spune-mi, te rog, cine eşti. Trebuie să ştiu. Acum,
când nu mai am nici o speranţă, poţi să-mi spui în sfârşit?
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Fata s-a gândit câteva clipe privindu-l cu gravitate,
apoi i-a răspuns:
— Da, cred că acum pot să-ţi spun.
— Cine eşti?
— Nu m-ai recunoscut?
— Nu.
— Sunt setea.
— Setea?
— Da, eu sunt. Setea. Când călătorii rătăciţi, ca tine,
nu mai au nimic de băut, eu vin şi le ţin companie. Este
misiunea mea.
— Dar eşti vie?
— Vie? Da. Se poate spune aşa. Fac parte, într-adevăr,
din lumea celor vii.
— Şi poţi trăi fără să mănânci? Fără să bei?
— Setea nu bea, i-a răspuns tânăra îmbrăcată în alb,
devenind aproape gravă, deodată. Setea îţi face poftă să
bei, dar asta-i altceva. Şi îţi aminteşte întruna de dorinţa
de a bea, de această nevoie, ceea ce este firesc, pentru că
ea este setea. Pentru asta există. Dar setea nu bea. De ce
ar bea? Foamea nu mănâncă, frigul nu caută focul pentru a se încălzi, arşiţa nu caută răcoarea umbrei, vântul
nu fuge de furtună. Nu acela e rostul nostru. Înţelegi ce
vreau să spun?
Cu gura plină de nisip şi de sare, simţind un val de foc
ce-i urca încet din gâtlej, bărbatul încerca să răspundă,
însă nu izbutea. Auzea cuvinte, dar era tot mai puţin conştient de realitate. Nici capul nu şi-l mai putea întoarce.
A mai auzit-o pe fată de două-trei ori. Făcând un
gest uşor cu mâna, murmura nişte vorbe pe care nu le-a
înţeles.
Apoi bărbatul a lunecat de pe cămilă şi a rămas nemişcat la pământ, sub soarele fierbinte.
A mai văzut o siluetă feminină, subţire, îmbrăcată în
alb, ce se îndepărta cu paşi uşori pe nisip, fără să privească în urmă.
Şi cămila, ce mesteca nişte fire de iarbă îngălbenită.

Umbra şi vânătorul ei

O veche credinţă maya, întâlnită şi azi în câteva sate
pierdute din Guatemala, spune că la moartea noastră trupul se risipeşte, în timp ce umbra lui rămâne pe pământ.
Aceste umbre rătăcesc, mai ales noaptea, dezorientate,
abia conştiente, pândite de primejdii. Ele pot întâlni în
orice moment un „vânător de umbre“ venit din lumea de
dincolo, înarmat cu arme speciale. Aceşti vânători, care nu
cunosc îndurarea, urmăresc umbrele rătăcitoare, le prind
şi le duc, împotriva voinţei lor, în ţinuturile neantului.
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Totuşi, există un loc pe pământ, pe un munte din Guatemala, unde umbrele pot găsi un refugiu în care vânătorii nu le pot urmări. Este o peşteră adâncă şi întunecoasă,
foarte greu accesibilă, cu intrarea înconjurată de plante
cu spini, situată la peste două mii de metri altitudine.
Când un trup moare, în orice loc de pe pământ, umbra lui se desprinde de carnea moartă şi pleacă în căutarea acestei peşteri. O face din instinct, ca păsările migratoare, după repere pe care doar umbrele pot să le recunoască. În drumul lor, ce poate dura ani de zile, sunt pândite de vânători, care întind capcane şi adesea le prind.
Unele ajung totuşi până la capăt, în peştera din Guatemala, şi se alătură altor umbre refugiate acolo. Câţiva locuitori ai muntelui care au îndrăznit să se aventureze în vecinătatea peşterii (nici unul n-a pătruns vreodată în ea)
spun că dinăuntru se aude în permanenţă o forfotă enormă, ca şi cum grota ar fi locuită de „milioane de lilieci“.
Care e, de fapt, numărul umbrelor? Nimeni nu poate
da un răspuns. Rămân în grotă pentru totdeauna? Aici,
părerile sunt împărţite. Umbrele se înghesuie în locul
acela de pe pământ, în întunericul care le ocroteşte, şi
nimeni nu ştie dacă timpul mai există pentru ele. După
unii, e doar un soi de purgatoriu, de popas în eternitate.
În Guatemala circulă şi acum poveşti uimitoare despre vânători şi capcanele pe care le întind. Una din cele
mai obişnuite e să întunece soarele înainte ca el să apună
cu adevărat: umbrele cred atunci că e noapte şi că pot să
iasă, în siguranţă, din cotloanele în care se ascund peste
zi.
Cum izbutesc vânătorii să întunece soarele înainte de
asfinţit? Nimeni nu ştie precis. E vorba, fără doar şi poate, de magie.
Se spune că unul dintre aceşti vânători, cel mai fioros dintre ei, a pus ochii pe umbra unei femei din Africa,
de o frumuseţe fără pereche. Acest vânător a izbutit, cu
ajutorul unei vrăji, s-o scoată din ascunzătoare în timp
ce soarele era încă pe cer. S-a întâmplat că umbra a vrut
să profite de acea ieşire ca să se spele (umbrele trebuie
să ajungă în Guatemala curate ca lacrima), şi de aceea se
dezgolise. Frumuseţea ei fără seamăn l-a vrăjit pe vânător, risipindu-i, într-o clipă, cruzimea. El s-a îndrăgostit
de umbra întunecată pe care trebuia s-o vâneze şi, încălcând toate rânduielile lumii de dincolo, a încercat s-o
facă scăpată.
Ce a făcut pentru asta? Aici, părerile se contrazic.
Unele femei din Guatemala spun că vânătorul a îmbrăcat-o cu veşminte în culori strălucitoare, acoperindu-i
chiar şi faţa, şi că a dus-o, pentru o vreme, într-un loc
ascuns din pustiu.
Alţii spun că, din contră, a dus-o într-un mare oraş, în
Yemen de pildă, şi că ar fi una dintre femeile ascunse sub
văluri ce pot fi întâlnite pe străzile din Sanaa. Mai mult,
adaugă ei coborând vocea, poate că toate femeile acoperite cu văl sunt astfel de umbre.
Versiunea cea mai răspândită susţine că vânătorul
şi umbra care-l îmblânzise au izbutit să treacă oceanul
Atlantic pe o corabie cu pânze furată din Portugalia. Urmăriţi de alţi vânători, au reuşit să le evite capcanele, să
le respingă atacurile şi să debarce, în cele din urmă, în
Guatemala.
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Ajunşi în preajma peşterii de pe munte, au trebuit să
respingă ultimele atacuri ale urmăritorilor. Grav rănit şi
epuizat, vânătorul păşea după umbra pe care o iubea mai
mult decât orice din lumea aceasta, şi chiar din amândouă lumile. Iar umbra, simţind că se apropia de refugiul
suprem, nu mai voia decât să intre în el, la adăpost.
În ultima clipă, vânătorul a încercat s-o reţină, ştiind
că avea să o piardă. Se pare însă că nici o umbră nu poate
rezista dorinţei de a intra în peşteră.
A pătruns aşadar înăuntru, urmată de vânătorul care
nu o putea părăsi.
Amândoi au dispărut pentru vecie.
Locuitorii acestui ţinut din Guatemala, ţărani sau tăietori de lemne, spun că, la anumite date, umbrele ies cete-cete din grotă şi împânzesc pantele muntelui, mai ales
noaptea. În aceste ocazii, umbrele ar celebra sărbători tăcute, dar nimeni nu poate spune în cinstea cui. A doua zi
în zori, în pădure şi pe stânci, nu mai vezi nici o urmă a
acelor prăznuiri tăinuite.
S-a pus întrebarea: dar înainte de prima expediţie a
lui Columb, umbrele se adunau tot aici? Pentru ţăranii
guatemalezi, răspunsul e neîndoielnic: umbrele din toată
lumea au venit aici dintotdeauna. Ele sunt, aşadar, acelea
care au descoperit America.

Satul fără sfârşit

Mai mulţi călători, din vechime sau din timpurile
moderne, au confirmat existenţa în ţinutul Bucovinei,
din nordul României, a unui „sat fără sfârşit“, prin care
ar fi trecut.
E vorba de un şir de case tradiţionale aliniate de o
parte şi de alta a unui drum. În spatele caselor, făcute din
lemn şi pictate cu motive florale, se întind livezi cu pomi
fructiferi. Mai departe, se văd ogoare, păduri, câmpii şi
dealuri.
Venind cu caleaşca sau pe jos (în trecut), sau cu maşina (în zilele noastre), intri aici ca în oricare alt sat. Te
uiţi în stânga şi în dreapta, din loc în loc zăreşti un sătean,
bărbat sau femeie, în spatele unei ferestre (mai rar într-o
grădină).
După câteva minute, călătorii încep să-şi dea seama
că satul e foarte înşirat, foarte lung, şi pare că nu se mai
sfârşeşte. E numit, de aceea, satul fără sfârşit. După unele
mărturii, turiştii ar face mai bine de un ceas cu maşina,
până când, în sfârşit, văd ultimele case. După alţii, ar face
şi mai mult – două zile, o săptămână, o lună! –, dar sunt
estimări greu de verificat.
Toţi sunt însă de acord că, pe măsură ce şoferii înaintează de-a lungul satului, lumina zilei pare să scadă. Trebuie aprinse farurile maşinii, iar când ajung la ieşirea din
sat, e noapte, întotdeauna.
Uimiţi de şiragul interminabil de case pictate, mai
mulţi călători s-au oprit să ceară informaţii de la săteni.
Dar aceştia s-au mărginit să le surâdă de la ferestre şi
să le facă gesturi amicale, fără să iasă din case şi fără să
vorbească.
Deşi majoritatea călătorilor au uitat rapid această particularitate locală, câţiva au încercat să se documenteze,
să caute pe hărţile Bucovinei numele şi locul acestui sat.
Nimeni n-a reuşit să-l identifice cu certitudine.
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Destul de multe mărturii susţin că, într-un anume
punct al satului, călătorii au o senzaţie de déjà-vu, ca şi
cum ar recunoaşte anumite case, ca şi cum satul ar începe iarăşi, în mod repetat, ca şi cum, din raţiuni estetice
sau economice rămase obscure, s-ar succeda sate aproape identice. Oricum, nimeni n-a putut confirma cu certitudine această particularitate, deoarece fotografiile făcute aici, indiferent de moment, ies întotdeauna înceţoşate,
sau măcar imprecise.
Ba chiar, în unele clişee, nu se vede nimic altceva decât pământ arat şi câţiva arbori răzleţi.
În 1988, la Bucureşti s-a format o comisie, cu sarcina
de a face un raport detaliat privind existenţa şi particularităţile acestui sat. Din păcate, evenimentele care au însângerat fosta Iugoslavie, peste câţiva ani, au captat toată atenţia în România vecină, care se pregătea, şi ea, să-l
măture expeditiv pe dictatorul până atunci necontestat,
Ceauşescu.
Inspectorii numiţi de comisie au trebuit să-şi întrerupă munca de identificare a satului fără sfârşit. A fost reluată în 1995, apoi din nou abandonată, din motive ce ne
rămân necunoscute. Unii membri ai comisiei au ales, se
pare, să părăsească definitiv Europa. Unul dintre ei a fost
internat într-un ospiciu din Iaşi, unde s-ar afla şi acum.
S-au răspândit tot felul de zvonuri. Cel mai insistent
dintre ele, pornind de la mai multe mărturii concordante,
susţine că satul fără sfârşit nu s-ar afla mereu pe acelaşi
drum, ci ar migra în funcţie de anotimp. Ar fi fost găsit,
uneori, în altă parte a Bucovinei, dar şi în Moldova, în
Transilvania, iar o dată chiar în Ungaria.

Servitoarea lui Parvati

Nişte brahmani povesteau în India că o tânără adoratoare a lui Parvati (soţia, sau mai curând însoţitoarea zeului Şiva) s-a angajat ca slujnică într-un templu al zeiţei.
Tânăra, pentru care Parvati era mai presus de toate celelalte divinităţi (nu mai puţine, în panteonul indian, de
treizeci şi şase de mii), îşi petrecea tot timpul în rugăciune, îngrijind altarele şi statuile, culegând flori şi aranjându-le, măturând templul, împărţind mâncare la cerşetori
şi, una peste alta, împlinind cu sfinţenie toate ritualurile.
La sărbători, se întâmpla chiar să danseze, alăturându-se celorlalte dansatoare ale templului.
Numele ei era Ambalika.
Deşi jurase să-şi dedice toată viaţa zeiţei, la vârsta de
douăzeci şi trei de ani s‑a întâmplat să întâlnească acolo,
chiar în incinta templului, un tânăr pelerin cu ochi adânci şi strălucitori, de care s-a îndrăgostit.
Mai multe luni, în timp ce pelerinul îşi prelungea şederea şi revenea aproape zilnic în templu, Ambalika lupta eroic cu noul sentiment pe care îl simţea crescând în
ea şi care, a înţeles rapid, era împărtăşit de celălalt.
A încercat să-l evite, să fugă de el, dar nu putea lupta
cu ea însăşi. Servitoarea zeiţei şi pelerinul s-au întâlnit,
şi-au vorbit, s-au iubit. Tânărul a stăruit pe lângă ea să
părăsească templul ca să trăiască împreună, iar până la
urmă fata a consimţit.
Înainte de a fugi, într-o noapte, Ambalika s-a rugat
îndelung la altarul zeiţei, cu faţa scăldată de lacrimi, im-
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plorând înţelegere şi iertare. Apoi şi-a strâns lucrurile şi a
plecat cu tânărul pelerin care o aştepta afară.
Au trăit împreună aproape şase ani, au avut doi copii,
însă încetul cu încetul rutina vieţii i-a uzat şi pe ei, ca pe
atâţia alţii. Dorinţa simţită de unul pentru celălalt s-a răcit, abia dacă îşi mai vorbeau – până când, într-o zi, bărbatul i-a spus că pleacă în lume.
Şi dus a fost.
Rămasă singură cu doi copii, Ambalika a încercat să
înfrunte greutăţile vieţii. A muncit pe brânci pentru o
bucată de pâine. A pierdut un copil. A întâlnit un alt bărbat care a amăgit-o cu promisiuni şi a părăsit-o peste câteva luni, luându-i bruma de bani pe care-o mai avea.
Pe scurt, viaţa i-a rezervat câteva episoade pe cât de
banale, pe atât de dureroase.
La treizeci şi doi de ani, a hotărât să revină la templul
pe care îl părăsise. Şi-a încredinţat copilul unei vecine
miloase, care avea deja cinci, şi a plecat, noaptea, pe jos.
Când a ajuns la templu, după două zile şi jumătate,
s-a petrecut ceva straniu: brahmani, servitori şi servitoare, toţi au primit-o ca şi cum se despărţise de ei în urmă
cu câteva ceasuri. Au salutat-o în treacăt, spunându-i pe
nume. Nimeni nu i‑a făcut nici un reproş pentru îndelungata absenţă – aproape zece ani –, iar viaţa ei şi-a reluat de îndată cursul normal, ca pe vremuri.
Ambalika s-a ferit să pună vreo întrebare. Dar nu s-a
putut abţine s-o întrebe pe zeiţă. Aceasta i-a răspuns în
vis, trimiţându-i o făptură celestă, o graţioasă apsara,
care i-a spus slujnicei adormite:
— Parvati îţi cunoştea credinţa şi presimţea necazurile
care te aşteptau. Ştia că vei fi decepţionată, nefericită, şi
că vei reveni într-o zi. De aceea, în toţi aceşti ani, a hotărât să ia înfăţişarea ta şi să îndeplinească toate sarcinile ce-ţi reveneau. A măturat în templu, şi-a împodobit
propria statuie cu ghirlande de flori, a dansat, a primit şi
a îndrumat pelerinii. Ba chiar a şi îmbătrânit puţin câte
puţin – da, ea, nemuritoarea –, cum s-ar fi întâmplat cu
tine dacă rămâneai. Substituirea nu a fost remarcată de
nimeni. Acum, tu îţi vei relua locul, ea şi-l va relua pe al
ei, şi totul va fi bine.
Când s-a trezit, Ambalika a alergat la statuia principală a zeiţei, s-a prosternat în faţa ei şi i-a mulţumit cu
fervoare, timp de peste un ceas, pentru miracolul săvârşit în taină.
Apoi a revenit la munca ei.
Măturând în sălile pe care le avea în grijă, a observat,
într-un colţ mai întunecos al uneia din ele, un covor care
părea umflat de ceva dosit sub el.
A ridicat covorul şi a văzut că, din lene sau din nepăsare, cineva se mulţumise să împingă gunoiul sub covor,
în loc să-l ia pe făraş şi să-l scoată afară. Iar asta, după
toate aparenţele, se întâmplase ani de-a rândul.
Tremurând de mânie, Ambalika a lăsat mătura jos,
şi-a scos halatul de lucru, şi, fără măcar să privească statuia zeiţei, a părăsit pentru a doua oară templul.
După aceea urma i se pierde, iar istoria ei se încheie
aici.
Povestea acestui miracol, la fel ca altele, a fost preluată
de tradiţia creştină, care-i atribuie Fecioarei Maria generozitatea zeiţei Parvati. La fel ca zeiţa indiană, Fecioara
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a luat înfăţişarea unei tinere călugăriţe şi, timp de mai
mulţi ani, şi-a asumat îndatoririle acesteia.
Asemănarea se opreşte aici. În povestea creştină, Fecioara şi-a făcut treaba ireproşabil. Iar călugăriţa a rămas
la mânăstire.

Ce voia să spună planeta

Legendele nu ne vin întotdeauna dintr-un trecut mai
mult sau mai puţin îndepărtat şi ceţos. Ele ne pot fi contemporane şi, uneori, pot chiar să se prezinte ca opere de
anticipaţie.
Un exemplu e povestirea scriitorului cilian Salvador
Colas, dispărut dintre noi prea curând, şi care nu ascundea influenţa avută asupra lui de Jorge Luis Borges[1].
În anul 2041, cu ajutorul unui telescop gigantic plasat
recent pe orbită, a fost descoperită o nouă planetă, din
afara sistemului solar. Planeta a fost botezată, mai întâi,
Nubes, din cauza norilor (ceţei?) care-o învăluiau în permanenţă şi nu lăsau să i se vadă cu precizie contururile.
Puţin câte puţin, aceste elemente noroase s-au risipit, cel puţin pe alocuri, fără ca nimeni să poată explica vreodată cauzele acestei schimbări. Oamenii de ştiinţă
din toată lumea au emis destule ipoteze, însă nici una nu
a reuşit să se impună, motiv pentru care nici nu le mai
amintim.
Când norii au început să se risipească, în spaţiile dintre formaţiunile noroase, pe suprafaţa cenuşie a planetei, au apărut nişte semne particulare. Pentru prima oară
în istoria lumii, aceste semne se prezentau sub o formă
aparent regulată, ca o serie de cercuri suprapuse. Aceste
cercuri formau structuri diverse, iar pe măsură ce norii
se risipeau (fenomenul a durat unsprezece ani) se puteau
desluşi repetiţii, analogii, şi chiar intervale în interiorul
cercurilor.
Trebuie menţionat că planeta evolua în galaxia noastră, dar într-un alt sistem solar, astfel că observarea sa
era dificilă.
Astronomii şi astrofizicienii nu au întârziat să vorbească despre o „scriere“. Au făcut-o cu prudenţă, metodic. Totuşi, când acest cuvânt a fost făcut public, a urmat
cea mai teribilă explozie de absurdităţi cunoscută vreodată de omenire.
Fireşte, unii vedeau acolo mâna lui Dumnezeu, un
text scris chiar de mâna lui, folosind „litere“ – sau în orice caz semne şi grupuri de semne – de dimensiuni colosale, cum nici o civilizaţie tehnică (din câte cunoaştem)
n-ar fi capabilă să producă, iar asta cu atât mai mult cu
cât aceste „litere“ păreau să evolueze în jurul voluminosului obiect celest, de vreo sută patruzeci de ori mai mare
decât Pământul, cam în acelaşi fel ca literele luminoase
care se derulează noaptea, rapid, pe faţadele marilor magazine, sau în anumite locuri publice, Times Square bunăoară, de la New York.
Foarte curând, de îndată ce spaţiile dintre nori au devenit destul de mari ca să se poată studia serios această
scriere venită din alte lumi, echipe de spărgători de coduri şi traducători s-au pus pe treabă. Li s-au alăturat epigrafişti şi arheologi, precum şi cei mai buni specialişti ai
1. Adaptarea acestei povestiri e publicată în acest volum cu acordul
celor în drept.
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serviciilor de contra-spionaj (mai ales cei din Rusia, China şi Marea Britanie).
Toţi aceşti oameni au procedat ca şi cum trebuiau să
descifreze o scriere pământeană necunoscută, cea cretană, de pildă, sau cea etruscă, din care n-au rămas decât
fragmente. Au analizat, au emis ipoteze, au confruntat:
zadarnic. Scrierea planetei – care tocmai fusese rebotezată şi, de acum, se numea Verba – rămânea impenetrabilă
în ciuda tuturor eforturilor umane, ceea ce întărea teoria
despre originea divină a acestor texte.
Dar pentru ce Dumnezeu, sau un zeu, sau altă instanţă superioară ce încă nu a fost botezată, ne-ar trimite mesaje atât de obscure? Nimeni nu putea răspunde la această întrebare, care se punea sub o mie de forme. Cele mai
jalnice manifestări ale misticismului elementar şi-au dat
frâu liber. Sfârşitul lumii a fost vestit de şase sute patruzeci şi şapte de ori. Indivizi şi chiar comunităţi întregi
s‑au sinucis recurgând la apă sau foc. Sacrificii, uneori
sângeroase, au fost oficiate la toate popoarele. Fanaticii
au masacrat alţi fanatici, iar pământul a fost, încă o dată,
victima spaimelor omeneşti.
Savanţii de pe Pământ au fost divizaţi de controverse violente, pornind de la o simplă perspectivă practică
(„Cum e posibil lucrul acesta?“). Cum puteau fi realizate
literele acelea care măsurau, probabil (calculele variau şi
ele), mai multe mii de kilometri? La ce distanţă se aflau
de suprafaţa planetei? Şi ce sistem, ce energie le punea în
mişcare?
Circulau ideile din cele mai neaşteptate. O echipă de
cercetători francezi a afirmat chiar că planeta nu era decât un imens ecran rotativ, iar liniile circulare erau proiectate de pe altă planetă, sau poate chiar de pe vreo navă
spaţială rătăcind în spaţiu.
Proiectate – însă de cine? În ce scop? Cum se putea descoperi sursa acelor imagini, cabina de proiecţie
interstelară?
Ipoteza franceză a fost abandonată la fel ca celelalte. A
fost reţinută ideea unei „emanaţii“ de litere produse chiar
de planetă, prin procedee necunoscute – oricum cu mult
mai avansate decât ceea ce putea să cunoască şi să experimenteze, în 2041, specia umană.
De aici teribila dezlănţuire de viziuni, preziceri, miracole intempestive şi ezoterism nătâng. Vechea raţiune,
invocată zadarnic de filozofi îndărătnici, era neputincioasă, iar omenirea se lăsa purtată de valuri uriaşe de
delir.
Câteva minţi raţionale se întrebau totuşi, dar fără să
aducă şi nici măcar să propună un răspuns: „Dacă această civilizaţie e una infinit mai avansată decât noi, cum se
face că foloseşte un limbaj pe care noi nu-l putem înţelege?“
Pe de altă parte, comerţul îşi păstra logica lui. S-au
publicat mai bine de 9 000 de cărţi despre „planeta care
vorbeşte“, plus un număr astronomic de articole. Peste
300 de filme – documentare sau de ficţiune – au fost consacrate aceluiaşi fenomen. Planeta Verba a invadat-o literalmente pe a noastră. S-au fabricat brelocuri, tirbuşoane, tricouri şi jucării purtând emblema ei.
Către sfârşitul celui de-al unsprezecelea an, pe benzile
cu „înscrisuri“ care se învârteau în jurul planetei îndepărtate au apărut nişte fisuri stranii. Observatorii afirmau că
semnele se degradau, că păreau ezitante, tremurate, că
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păreau să dea „rateuri“, ca un motor de automobil. Au
fost lansate noi ipoteze extravagante. S-a vorbit despre
un „război al zeilor“, cu atât mai greu de observat cu cât
planeta era vizibilă de pe Pământ doar două luni pe an
(cu aproximaţie). S-a mai spus că rânduiala lumii se stricase, iar unii au văzut consecinţe ale acestor rateuri chiar
şi în mişcările Pământului, consecinţe alarmante, dar
nicicând dovedite.
Acela a fost momentul când Verba a dispărut de pe cer.
Îndată după aceea, specialiştii au anunţat că Verba
„explodase“, chiar dacă nimeni nu putuse observa evenimentul, care se petrecuse în timpul lunilor când planeta
era invizibilă. Într-adevăr, studiind razele gamma şi beta,
astrofizicienii americani au putut depista urmele exploziei cosmice, care a proiectat frânturi de tot felul în spaţiu, la distanţe considerabile.
Curând după explozie, o echipă de cercetători indieni,
care lucrau de câţiva ani, ca şi alţii, la traducerea scrierii
misterioase, au anunţat, în sfârşit, rezolvarea exasperantei enigme – iar explozia venea să le confirme ipoteza.
Un congres mondial s-a întrunit la Kolkata. Teoria indiană a fost acceptată de cei mai mulţi specialişti,
chiar dacă unii dintre ei (chinezi mai ales) aveau anumite rezerve.
A devenit atunci foarte clar şi sensul mesajului. În
mai multe versiuni, cu variaţii în ceea ce am putea numi
„pronunţia“ unei limbi necunoscute, locuitorii planetei
Verba, ajunşi, se pare, în punctul cel mai avansat al evoluţiei inteligente, nu încetaseră să strige spre restul universului, timp de mai bine de doisprezece ani: „Ajutor!
Ajutor! Ajutor!“

Cele două sate

Din vremuri imemoriale, de o parte şi de alta a unui
mare fluviu din Africa, se aflau două sate, faţă în faţă.
Erau cam de aceeaşi mărime, dar fără legături între ele,
pentru că fluviul, în locul acela, întindea capcane redutabile: curenţi puternici şi bulboane învolburate, crocodili,
şerpi veninoşi şi chiar (se spunea) duhuri rele.
Foarte puţini se încumetaseră, înot sau cu luntrea, să
treacă dintr-un sat în altul. Şi cum nimeni, niciodată, nu
revenise de pe malul celălalt, încercările deveneau tot
mai rare. Cele două sate, numite Ogadau şi Uadago, se
mulţumeau să se privească de departe, să observe fumul
care se înălţa deasupra unei colibe sau alteia, zborul păsărilor sau norii. Uneori zăreau, pe celălalt mal, două-trei
siluete, bărci care lunecau de-a lungul fluviului, câteva
focuri în noapte – şi cam asta era totul.
Un tânăr locuitor din Ogadau, pe nume Bakari, se
simţea de mic copil fascinat de prezenţa celuilalt sat, care,
la drept vorbind, era singurul lui orizont, şi pe care visa
să-l viziteze într-o zi.
Când a împlinit optsprezece ani (sau poate douăzeci),
s-a hotărât să încerce şi el aventura traversării fluviului.
S-a pregătit cu grijă, cioplind, noaptea, o pirogă şi o vâslă de rezervă, procurându-şi un cuţit lat şi lung ca să se
apere de animalele din fluviu, precum şi amulete care
să-l păzească de duhuri. S-a antrenat cât a putut mai bine
de-a lungul malului pe care locuia, aventurându-se chiar
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şi peste vârtejurile atât de primejdioase şi dobândind o
remarcabilă dexteritate.
Când s-a simţit pregătit, într-o dimineaţă, în zori, a
ieşit fără zgomot din casa familială, părăsindu-şi părinţii, tânăra soţie, copilul care tocmai i se născuse – şi s-a
avântat pe fluviu. Nu vorbise cu nimeni despre încercarea lui. O forţă irezistibilă, pe care n-o putea defini, îl
atrăgea de cealaltă parte a fluviului.
Spre surprinderea lui, traversarea a fost mai curând
calmă. Curenţii rapizi îi păreau mai puţin turbulenţi şi
periculoşi decât atunci când îi observa de pe mal. A simţit cel mult câteva zgâlţâieli, dar i-a fost destul de uşor
să stăpânească piroga. A zărit de asemeni câţiva hipopotami placizi şi crocodili care-l lăsau să treacă fără măcar
să-l observe. Cât despre duhuri, nici urmă de ele.
Bakari a ajuns la celălalt mal, a tras piroga pe nisip,
apoi a mers în sat.
Locul îi părea cunoscut, chiar foarte cunoscut: aceeaşi vegetaţie, fireşte, dar şi aceeaşi aranjare a colibelor,
aceiaşi arbori, acelaşi pământ, aceleaşi năvoade pescăreşti ce se uscau sub soarele dimineţii.
Sătenii începeau să iasă din colibe, îşi luau uneltele şi
plecau la câmp, în timp ce femeile scuturau aşternuturi
în faţa porţilor. Bakari a mers mai departe şi, întâlnind
câţiva locuitori, a crezut că-şi recunoaşte vecinii. A recunoscut de asemeni colibele, un trunchi de arbore căzut la
pământ, un câine cu lăbuţa ruptă.
Surprins, s-a întors să privească de cealaltă parte a
fluviului. Se înşelase oare? Crezuse că trecuse fluviul, iar
în realitate fusese împins de curenţi pe acelaşi mal de
unde plecase?
Mergând mai departe, a trecut pe lângă un sătean care
l-a salutat spunându-i pe nume. Bakari şi-a dat seama
că-l cunoştea, şi chiar îl cunoştea de mult. Bărbatul acela
cărunt era un prieten de-al tatălui său.
Din ce în ce mai uimit, simţindu-se foarte în largul
lui pe uliţele pe care păşea pentru întâia oară, Bakari s-a
pomenit deodată în faţa propriei case, din care ieşise în
urmă cu un ceas.
Se întreba dacă să intre sau nu, când şi-a văzut mama
care ieşea din casă, cu o mătură scurtă în mână. Isprăvind de măturat în faţa porţii, mama şi-a salutat fiul spunându-i pe nume şi surâzându-i. L-a întrebat de unde
venea, iar Bakari i-a răspuns cu un gest vag, arătând către fluviu.
Apoi a intrat în casă, de unde auzea plânsul unui copil.
Şi-a găsit soţia care se pregătea să-i dea să sugă, şi care
n-a părut deloc surprinsă văzându-şi bărbatul în locul
acela, la ora aceea.
Bakari simţea că îl cuprinde un sentiment liniştitor, risipind întrebările ce l-ar fi putut hărţui, deranja. Pleoapele i se îngreunau. A băut un pahar de apă. Apoi a adormit.
Bakari a rămas în satul acela, cel numit Uadago. Şi-a
reluat munca de ţăran, pe ogorul ştiut până la ultima
palmă de pământ. Şi-a regăsit câinele, uneltele, piroga –
cu care va ieşi la pescuit, din când în când, de-a lungul
fluviului.
Bakari înaintează în vârstă. Femeia lui aşteaptă din
nou un copil.
Uneori, se opreşte şi stă nemişcat pe malul fluviului,
cu ochii aţintiţi la celălalt sat, de dincolo. Se gândeşte din
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ce mai des să se întoarcă acolo, dar fluviul i se pare prea
învolburat şi plin de creaturi primejdioase.
Se pare că a renunţat să-l mai traverseze o dată. Dar
nu e foarte sigur.

Fortăreaţa de o noapte

O poveste care circulă în sudul Sudanului, iar asta din
vremuri străvechi, spune că uneori, când o caravană se
rătăceşte prin deşert, călătorii sleiţi de puteri văd apărând în faţa lor un soi de fortăreaţă din piatră. E suficient
atunci să bată la poartă. Poarta se deschide, iar călătorii
pot intra.
Înăuntru, oamenii istoviţi găsesc de mâncare, un havuz cu apă rece, fructe, bucăţi de berbec ce se învârt pe
un proţap, lapte şi ceai, curmale şi smochine. Găsesc de
asemenea perne, covoare, culcuşuri cu plase de ţânţari în
care pot petrece noaptea, savurându-şi tihna.
Un singur lucru îi nelinişteşte când hotărăsc să facă
aici un loc de popas – lipsa totală de animale vii şi fiinţe
umane. Nu există un stăpân al locului care să-i întâmpine, nici un servitor care să-i servească, nici o femeie, nici
un copil. Nu vezi ţipenie. Nici măcar un câine. Nici măcar o şopârlă sau un păianjen. Locul pare să fi fost pregătit pentru a primi un pâlc de fantome invizibile şi tăcute.
Nu vezi o umbră, nu auzi un sunet, o adiere de vânt, un
zvon de muzică.
Mai mult: când călătorii se trezesc, în zori, se regăsesc
în plin deşert, lângă nişte tufişuri pipernicite. Nici urmă
de covoare, de merinde, de ziduri groase. Totul a dispărut în timpul nopţii.
După aceea, peste mai multe luni sau peste câţiva ani,
alte grupuri de oameni, în alte locuri, susţin că au trăit
aceeaşi experienţă. La căderea serii, istoviţi, au văzut zidurile crenelate, au bătut în poarta care s-a deschis, şi aşa
mai departe. Apoi s-au trezit în zori, odihniţi, constatând
că mirajul s-a risipit.
Locul acesta vrăjit era numit de oamenii deşertului
„fortăreaţa de o noapte“. Înţelepţii vedeau în ea o imagine a
condiţiei omeneşti, dar fără să explice prea bine de ce. De
aici era doar un pas până la a pretinde că totul era o iluzie,
un vis puţin mai precis decât altele, şi desigur mai salutar…
Un lucru era neîndoielnic: relatările despre „fortăreaţa de o noapte“ se auzeau în continuare, la intervale neregulate, nu fără o anume monotonie. Toate erau mai mult
sau mai puţin similare.
În anii 1872-1874, obsedat de aceste poveşti, un englez curios din fire, ofiţer de cavalerie, a hotărât că va
pătrunde în această fortăreaţă legendară şi că-i va lămuri
misterul, odată pentru totdeauna. Acest bărbat pe nume
Jonathan Marlowe era cunoscut pentru curajul său, pentru sângele rece, dar şi pentru tenacitatea lui, care putea
ajunge până la obsesie.
Când a luat această hotărâre, la Khartum, Marlowe
avea treizeci şi şase sau treizeci şi şapte de ani. A angajat
trei-patru însoţitori, pe care i-a plătit corect, şi, fără să le
spună ce avea în minte, au pornit pe cămile spre sud.
Au mers mult timp. Cum relatările spuneau că fortăreaţa apărea doar în caz de mare primejdie, Marlowe
plecase cu provizii puţine, încercând să lase impresia
că nu-şi putea permite mai mult. Făcea pe săracul, pe
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strâmtoratul, şi călătorea în condiţiile – cel mai adesea
mizere – ale unei caravane obişnuite.
Oricum, n-a apărut nimic. Au suferit de foame şi de
sete, căzând chiar, uneori, de slăbiciune, însă zadarnic:
nu se întâmpla nimic. Fortăreaţa se ascundea. Refuza
să apară. În două rânduri, Marlowe şi oamenii săi, rămaşi fără provizii, au fost salvaţi de caravane întâlnite
întâmplător.
Orbit de obsesia lui, ofiţerul englez, pe care camarazii
săi din Khartum îl credeau înghiţit de mult de nisipuri, a
fost până la urmă părăsit de însoţitorii care nu-l mai puteau înţelege, şi a continuat de unul singur.
Cu uniforma şi cizmele ferfeniţă, cu barba îmbâcsită de nisip şi ochii arşi de febră, rătăcind ca un soi de
fantomă a deşertului care putea fi întâlnită ici şi colo şi
care urmărea orbeşte o himeră ce-i scăpa întruna, Marlowe a devenit, la rându-i, un personaj din povestirile
călătorilor.
Nimeni nu ştie cu adevărat cum a sfârşit; iată, oricum,
ce se povesteşte: într-o seară, după ani de căutări, la capătul puterilor, a căzut leşinat pe solul pietros.
Nu era mort. Peste câteva ceasuri, în mijlocul nopţii,
a fost trezit de susurul unui havuz. A deschis ochii, s-a
ridicat într-un cot şi s-a văzut culcat pe un covor, între
perne, în mijlocul unei curţi în care erau sădiţi portocali.
Un hartan de berbec se frigea pe un proţap care se învârtea singur. Pe jos, la îndemână, erau banane, rodii, vin,
carafe, prosoape răcoroase.
În jurul lui se înălţau zidurile fortăreţei – atât de mult
dorită, în sfârşit găsită.
S-a târât până la havuz, a băut pe săturate, a mai prins
puteri, a căutat zadarnic un om cu care să vorbească (dar
se aştepta la această absenţă – era confirmarea vechilor
povestiri), apoi s-a dus la poartă, a încercat s-o deschidă.
Poarta a rămas închisă. A tras de ea, a zgâlţâit-o, a
bătut în lemnul ei cât a putut, a încercat să răsucească
cheile, să împingă zăvoarele masive: totul a fost în zadar.
În loc să dispară ca un fum, aşa cum povesteau călătorii,
fortăreaţa de-o noapte părea, dimpotrivă, înfiptă solid în
pământ şi imposibil de părăsit.
Jonathan Marlowe s-a căţărat până în vârful zidurilor:
dacă sărea, îl aştepta o moarte sigură. S-ar fi strivit de pământ. Meterezele păreau chiar nefiresc de înalte.
A căutat în toate cotloanele, în toate turnurile: aşa
spuneau, până de curând, povestitorii ambulanţi. A trebuit să admită că fortăreaţa de o noapte se transformase,
pentru el, în temniţă pe viaţă. A înălţat rugăciuni, dar tot
în zadar.
Cum a murit? Există mai multe versiuni. Unii spun
că mâncarea găsită în fort s-a terminat rapid, iar alta n-a
mai apărut. Foamea şi setea au revenit, condamnându-l
la o moarte în chinuri. Alţii asigură că s-a aruncat de sus,
de pe ziduri, zdrobindu-se de sol – iar în aceeaşi clipă
fortăreaţa dispărea.
Oricum, doi ani mai târziu, scheletul lui a fost găsit într-un loc în care nimic nu trăda o construcţie omenească. Insectele, păsările de pradă şi rozătoarele deşertului
mâncaseră, din trupul lui, tot ce putea fi mâncat. A fost
recunoscut după o brăţară din metal, gravată cu iniţialele
sale, şi câteva bucăţi din uniforma lui de ofiţer britanic.
Traducere de Emanoil Marcu
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Daqīqī

Poezie din vechea Persie

lui au fost incluse de Firdousi în Shah Name (după unii
Se ştiu puţine despre viaţa lui. Abu Mansur Muham- cam 1000, poate chiar mai multe). Cuvântul „daqiq” are
mad Ibn Ahmad Daqīqī Tusi (935/ 942 – 976/ 980), cu- două înţelesuri în arabă: „făină” (daqiqi ar putea fi nenoscut ca Daqīqī (întâlnit şi în formele: Dakiki, Daghighi), gustor de făină) sau „precis, exact” - probabil de aici ar
a fost un poet de factură zoroastriană. Se crede că ar fi de putea veni acest pseudonim, dată fiind şi scrupulozitatea
loc din Tus (sau Toos, Tous; oraş străvechi din provincia cu care poetul verifica acurateţea sensurilor/ limbajului
Khorasan, aproape distrus de oştile lui Genghis Han în poemelor sale.
După Ahmad Tamīndārī, în poezia lui întâlnim vechi
1220; se spune că aici ar fi murit califul Harun al-Rashid;
idei
iraniene, un filon epic, dar a acordat atenţie şi paneaici s-au născut multe personaje importante, dintre care:
giricelor.
Avea înclinaţie pentru lirism şi gazel. Tamīndārī
Firdousi, Asadi Tusi, Nizam al-Mulk, Al-Ghazali, Nasir
al-Din al-Tusi ş.a.) sau Balkh (străvechiul Bactra, locul de consideră că din punct de vedere al calităţii literare nu fonaştere al lui Zarathustra), azi în Afghanistan. După ce a losea instrumentele retorice (uzuale atunci), nu avea puscris peste 100 de pagini despre crezul lui Zarahtustra a terea expresivă pe care o avea Firdousi, dar lirismul lui
fost ucis (după unii de un sclav al său, turc). Cuplete ale estompează din slăbiciunile epicului.
Daqīqī, rubaiate:
Ochii tăi, în care se termină toate certurile lumii
Buzele tale rubinii, din care curge apa vieţii
Ele mi-au uscat atât de tare trupul încât
Într-un nor de colb prin el mătură ăst vânt
*
Din toate cele bune ori rele de pe lume
Doar patru lucruri lui Daqiqi îi sunt de ajuns
Buzele roşu-colorate, al harpei plâns
Crezul zoroastrian şi vinul roşu-sânge

Farrūkhī Sīstānī (n. 429/ 1037)

Abul-Hassan Ali ibn Juluq Sistani, cunoscut ca
Farrūkhī Sīstānī, poet important al vremurilor sale, dar şi
bun muzician şi cântăreţ renumit, s-a născut în provincia
Sistan, din estul Iranului, loc pe care-l pomeneşte adesea
în poeme. Se ştiu puţine despre viaţa lui. După unele surse,
tatăl lui ar fi fost sclavul unui personaj de la curtea Safaridă. În tinereţe, poetul a muncit pe pământul unui feudal
local (dehqān/ dihqān). Căutând să facă faţă cheltuielilor
familiei, a ajuns la curtea lui Abu al-Muzaffar Ahmad ibn
Muhammad, emirul din Caghanian (Saghanian; undeva
aproape de Dushanbe, azi capitala Tadjikistanului) – pe
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malul râului Oxus, în cursul superior. După o întreagă
poveste (introdus fiind de vizirul Asa’ad Chaghani), emirul (care avea darul scrisului versurilor) a fost impresionat de talentul poetului, i-a dăruit sclavi şi tot ce avea nevoie pentru a locui cum se cuvine la curte, asta pentru că
l-a primit ca „poet de curte”. După ce samanizii au căzut,
a ajuns la curtea lui Mahmud, la Ghazna devenind unul
din cei mai importanţi poeţi ai vremii. Dar, alungat de la
curte, a murit sărac şi bolnav, la Ghazna, în 1037.
A scris mai multe genuri poetice, dar era maestru al
odei (qasida); putea descrie scene sau sentimente complexe în puţine cuvinte, dar măiestrit aşezate, în poeme
uşor de citit. S-au păstrat 9000 de versuri din creaţia lui
(în care scenele la care ţinea erau alese din natură, din
viaţă, lupta omului pentru supravieţuire, dar şi bărbatul
care are în vedere dorinţele regelui).
După Ahmad Tamīndārī, poetul, panegirist, preocupat în special de liric, a compus poeme lirice fermecătoare, într-un stil simplu, neafectat, fără termeni ştiinţifici,
folosind cuvinte comune, având asemănări cu poemele
lui Sa’dī. În opinia lui Ahmad Tamīndārī, stilul lui este
mai bun formal, mai fluent decât al lui Rūdakī.
Despre poemul al doilea: vizirul Asa’ad Chaghani i-a
povestit într-o zi despre locul în care mergea regele ca să
îşi marcheze tinerii cai. Poetul, fără să fi văzut vreodată
acel loc, s-a dus acasă şi a doua zi a venit cu acest poem.

Locul unde se înfierează caii

(fragment)
Când poiana îşi ascunde faţa în satin pătat cu verdeţuri şi
pete de albastru,
Şi munţii-şi înfăşoară sprâncenele în voaluri de mătase
în şapte nuanţe,
Pământul se învăluie ca păstaia de mosc[1] cu arome
puternice şi rare,
Frunzişul străluceşte ca penajul unui papagal printre
bătrânele sălcii graţioase.
Ieri noapte briza de miezul nopţii a adus vestea primăverii:
Veniţi, voi nordice vânturi, pentru îmbucurătoarea veste
pe care-o aduceţi!
Judecat greşit, vântul, cu resurse nebănuite, împrăştie
moscul strâns în timp
În vreme ce grădina-i umple poala cu păpuşi
strălucitoare, ca într-o joacă.
Pe ramurile de liliac[2] vedem salbe de perle,
Cerceii de rubin de Badakhshan[3] scânteiază
în Copacul lui Iuda[4].

1. Persană: gol-par; adică Garden Angelica (Angelica archangelica).
2. În textul pe care l-am consultat: azedarach (Melia azedarach), sau
persian syringa, liliacul persan; Syringa (liliac): care are cca 20-25 de
specii de plante cu flori, din familia Oleaceae, întâlnite în Asia, Europa.
3. Badakhshan (tadjikă: Бадахшон), regiune care azi se întinde în
NE Afghanistanului şi SE Tadjikistanului.
4. În text: arqavân (Cercis siliquastrum – Arborele/ Copacul lui Iuda).
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În vreme ce cupele şi păhărelele rămurelelor de trandafiri
carmin se plictisesc
Ceva aidoma degetelor de la mâinile omului se întind în
jos din sicomori[5].
Grădinile-s toate îmbrăcate-cameleon, rămurele
cu spirale-ghirlande cameleon,
Împrejur eleşteie lucesc ca mărgăritarele, norii plouă
perle peste noi!
Pe strălucitoarea câmpie haina asta multicoloră apare
Ca o robă de onoare primită la curtea Emirului.
Din câmpul pentru marcat caii al prinţului nostru
vine zvon în aste plăcute zile
Astfel că astă a noastră vreme plină de încântare
şi uimire este.
Verde, înlăuntrul verdelui, tu vezi, ca cerurile înlăuntrul
firmamentului;
Ca un fort ce umple cu-o armată campusul cort după cort.
Fiecare cort adăposteşte un îndrăgostit odihnindu-se
în braţele iubitei,
Fiece de iarbă petic dezvăluie unui prieten farmecele
unui favorit.
Harpele glăsuiesc în mijlocul verdeţurilor, cântăreţii
îşi cântă acordurile divine;
Corturile răsună de clinchet de pahare, cum pajii toarnă
vinul.
Sărutări, îmbrăţişările iubiţilor; reproşuri sfioase de la cei
cuminţi;
Somnoroşii-şi nasc somnul din vin, în timp ce
menestrelii trezesc cerul.
Focurile pentru marcat, strălucind ca nişte sori,
sunt aprinse la porţile largi
Conduc la pavilionul sălaş al Prinţului nostru atât
de norocos.
Sar flăcările ca lucitoarele drapele drapate cu brocart
colorate-n galben
Mai fierbinte decât supărarea unui tânăr, mai îngălbenit
decât aurul titrat.
Fiarele de marcat ca ramuri de coral bătute în rubine
strălucesc puternic
În foc, cum boabele de rodii coapte strălucesc a roşu.
Şir după şir de băieţi vioi, ai căror ochi nu cunosc somnul;
Armăsari care încă aşteaptă marcarea, şir după şir şi luptă
după luptă.
Pe calul său, făuritor de vaduri, genialul nostru Prinţ
hoinăreşte departe,
Gata să arunce laţul, ca un tânăr Aspandyar[6].
Precum bucelele copiilor frumoşi vezi cum se pleacă şi
se aţine,
Fii însă sigur că strângerea lui e mai puternică decât
legământul prietenilor.
Bū ‘l-Muzaffar şah cel Drept, înconjurat de un nobil grup,
Rege şi cuceritor de oraşe, brav apărător al ţinutului.
5. Nume care a fost dat mai multor tipuri/ categorii de arbori, diferiţi,
dar care au frunze oarecum asemănătoare, în diverse zone ale planetei,
în diferite perioade.
6. În text: Isfandiyar; Aspandyar (nume întâlnit în persană în diverse
variante: Ispandiyar, Isfandiyar): erou străvechi din religia zoroastriană, fiul lui Kay Vishtasp (în pahlavi; în persană: variante - Vishtaspa, Gushtasp), rege al vechii Persii, în vremea lui Zarathustra. Într-o
variantă a legendei, Aspandyar ar fi mâncat un făcut care l-ar fi făcut
invincibil, nemuritor.
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Şerpeşte-ncolăcit de mâini îndemânatice e laţul lui,
ce capătă mereu noi forme,
Precum toiagul lui Moise s-a preschimbat într-un şarpe.
Oricine trebuie să poată fi capturat de acel laţ, undiţă
încercuitoare,
Pe chip şi pe umeri pururi poartă regalul însemn.
Dar, deşi pe de o parte înfierează, dă şi bogate recompense
Prin care-şi diriguieşte şi poeţii cu un căpăstru,
şi parcă-şi leagă oaspeţii cu-n şnur.

Norul furtunii

Un nor colorat în indigo s-a ivit peste o mare indigo,
Rotindu-se ici-colo ca gândurile unui îndrăgostit, zăpăcit
ca mintea unui flăcău părăsit;
Acolo, în mijlocul valurilor adormite deodată,
un contorsionat torent a apărut,
Negru şi uluit cum e colbul învârtejindu-se după o rafală
de vânt.
A plouat jos; apoi s-a frânt în bucăţi şi s-a trântit cu capul
înspre cer
- o turmă de elefanţi tropăind, pierdută-ntr-o sălbăticie
indigo.

Abul Qasim Hassan ibn Ahmad ‚Unsuri

Abul Qasim Hasan Unsurī (m. probabil 1039/ 1040
sau 1050), poet persan (tadjik), născut (în jurul anilor
967/ 968), se spune, la Balkh, azi în Afghanistan, ajuns
„poet de curte”, la curtea lui Mahmud (999-1030), (unde a
fost adus de fratele mai mic al sultanului, Amir Nasr ibn
Nasir al-Din). A ajuns să fie chiar prieten cu Mahmud, a
primit titlul de „rege al poeţilor” (Malik al-Shu’arā); a murit în timpul domniei lui Mas’ud (1030-41). Se spune că
era un om educat, instruit în limba arabă (avea o abilitate
aparte în a transforma, în poezia sa, motive/ teme arabe
în imagini/ metafore persane), ştiinţe, că a scris un divan
de 30,000 de distihuri (distih – bayt), dar s-au păstrat numai 2500 şi că, sub îndrumarea lui, la curte scriau peste
40 de poeţi. El examina compoziţiile acestora înainte de

a fi citite în faţa sultanului. Însoţindu-l pe sultan în campanii, a scris multe ode în cinstea lui / preamărindu-i victoriile (fiind, astfel, o sursă de informaţii despre curtea
ghaznavidă şi evenimentele din viaţa acesteia). (printre
poeţii care au ajuns, în prima fază, la curtea lui Mahmud
Şah, în afară de Unsurī, au mai fost Farrūkhī Sīstānī (m.
429/ 1037), Manūchihrī Damqānī (n. 423/ 1031) şi Firdawsi (Ferdoussi), Asadī Tūsī)
După Ahmad Tamīndārī[7], maestru în ode (qasida),
Unsurī era interesat numai în elogiere, dar a compus câteva panegirice sub formă de muqtazab[8], fără a scrie şi
tashbīb[9] sau prologuri la ode.

Vulturul şi corbul

Că acest dialog s-a întâmplat
Între vulturul alb şi corb eu am aflat
În general, a spus corbul, păsări suntem
Prieteni suntem, deci fie ca aşa să şi rămânem

Păsări suntem, a aprobat vulturul, dar doar ca nume
Dar, vai, prea diferit e felul nostru de a fi în lume
Festin pentr-un rege rămăşiţele mesei mele sunt
Tu devorezi mortăciuni, dacă e s-o spunem pe scurt
Stinghia mea e braţul regelui, palatul lui mi-e patul
Tu te amesteci cu morţii, printre ruine-ţi faci veacul
Culoarea mea cerească-i, oricine a-ţi spune poate
Ca veştile din iad, culoarea ta teama în oameni scoate
Regii tind să m-aleagă pe mine mai curând decât pe tine
Căci binele atrage bine, cum răul către rău se-ntinde
Ce e lucrul acela apos?
Ce e lucrul acela apos ca focul, acel lucru argintiu ca mătasea pictată,
Poate fi ca un trup, dar fără suflet; sângele curge pur prin
venele-i?
Agită-l, şi e ca un curent; zguduie-l, şi e o rază de lumină;
Aruncă-l, şi e o săgeată iute; îndoaie-l şi e ca un arc.
Priveşte, e oglindă pulverizată cu delicate perle;
Uite cum cioburile de diamant întreţesute-s în mătase!
Regatul şi fericirea ale tale sunt; fii fericit atunci, şi rege
fii!
Îmbracă roba fericirii, recită pergamentul regalităţii!
(versiunea în limba română
şi prezentare: Marius Chelaru)
7. Ahmad Tamīndārī, (în A History of Persian Literature. Schools, styles and literary Genres, The Center for International-Cultural Studies,
Tehran, Alhoda International Publishers, Iran, 2002.
8. Conform: F. Steingass, Francis Joseph Steingass, Ch., A Comprehensive Persian-English Dictionary: Including Arabic Words and Phrases in Persian Literature, ediţia a 8-a, Routledge, 1977, p. 1291: putea
fi un gen de poem improvizat; îi lipseau elementele de tranziţie de la
sentimentele autorului la elogiul celuia căruia îi era destinat.
9. Astfel e numită, la o qasida, partea de început, în care scrie la modul general despre natură, sau iubire, frumuseţe, moarte, viaţă. După
mai multe surse această, s-a spus, parte s-a desprins, a devenit autonomă, cu numele de gazel.
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Poezie arabă modernă
Munir Mezyed (Iordania, România)

Bucureşti - Eternul oraş al poeziei

Pietricelele se împrăştie prin aer;
Poeme
Cântând spiritelor împovărate,
Parfumând şi împodobind pieptul cerurilor…
Astfel, totul e posibil în Bucureşti…!
Bucureşti, o femeie păşind sfios,
Remodelează visele şi viaţa
După voile iubirii…
Am venit la tine
Dintr-un loc plin de ruine
Unde asasinate sunt poezia şi profeţii
Vrăbiile şi fluturii…

Un deal, cufundat în tăcere
Şi calm,
Perlă
Învăluită în cochilia magiei
Şi frumuseţii,
Priveşte cu atenţie spre Domnul
Cu ochiul contemplării,
Îşi deschide pieptul
Pomilor
Ierbii
Păsărilor
Pietrelor
Apei
Să se roage
Fiecare în limba lui,
Credinţa lui…
Păstorul mâna turma de vise şi revelaţii
Pasiune şi inspiraţie
Spre deal.
Către veşnicele pajişti ale bucuriei…
Pe malurile râului Dâmboviţa,
El ajunge pe tărâmul umbrelor în sărbătoare
Unde lumina şi întunericul se căsătoresc
Zăreşte stoluri de rândunele
Deschizând o terasă ca luna
Să respire parfumul cântării,
Să privească baletul fluturilor îmbătaţi
Sorbind nectarul legendelor…
Urcând pe terasă,
Muza îl întâmpină
Zburând în trup de femeie,
Proclamând naşterea poeziei…!
În ochii ei
Curcubeie se desfată dansând.
Ea se laudă cu cosiţele-i noptatice
Ondulându-i-se peste sânii
Unde poeţii şi profeţii sunt alăptaţi
Cu laptele profeţiei…
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Am venit la tine
După ce fusesem înecat de durere
Şi mânjit de mizeria gândirii primitive,
Şi în ale chinuitului meu spirit viziuni,
Torturat de amărăciunea exilului şi lipsa casei….
Am venit la tine
Ostenit de dragoste şi război
Căutând printre femei
Una care să arate aidoma poeziei mele…
Am venit la tine, iubita mea,
Cea mai frumoasă, preafrumoasă zână…
Nici un om sau duh n-a atins-o vreodată
Doar eu…
Nu-i de mirare
Că de câte ori te privesc cum stai goală
În faţa mea
Încerc să scriu un poem…!

Rehab Hussein (Irak)

Necreat

Voiam un model al unui bărbat
Care încă nu fusese creat
Nu era simplu ce voiam
Să dau formă unui bărbat…!
Un bărbat care e legat de rădăcini
L-am înconjurat cu iubire din plin
Am vestit lacrimile creării
Am prezentat simbolurile procesului
Călugărilor clanului
Aşa încât să poată fi creat din coasta mea
Să poată moşteni trăsăturile mele
Şi să se asemene chipului meu
Călugării clanului meu au murit
În timp ce dorinţa mea a rămas
Curgând aidoma unui râu
Alipit
Unui spaţiu al bărbatului
Care încă nu a fost creat
(versiunea în limba română
şi prezentare: Marius Chelaru)
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Poezie bulgară

Nellie Piguleva

M-am scufundat în Mariane.
Şi
am clocotit în tsunami peste Hokkaido.
Nellie Piguleva s-a născut în 1957, în Ruse, Bulgaria,
a absolvit Institutul de Literatură din Moscova, lucrează Am căutat gustul tău pentru avocado.
ca jurnalist şi este, totodată, editor la revista de cultură Şi în fructul pasiunii te-am căutat pe tine.
„Brod”. A publicat până acum trei volume de poezie. Scrie În tequila iute-sărată.
În vodca îngheţată de ger.
şi publicistică, traduce din rusă, franceză, lituaniană.
Am auzit că ai trecut prin apropiere.
Şi asta doar ceva minute înainte.
Am urmat siajul zvonurilor.
Degetele mele au atins aerul –
chiar acolo unde l-ai atins tu.
Mi-am extenuat simţurile căutându-te.
Te-am căutat – până ce auzul meu a început să devină
cenuşiu.
Şi până picioarele mele au ajuns epuizate.
Şi puterea mi s-a dus toată.
Am călătorit curajoasă – ştiam că ai existat.
Am căutat doar să te găsesc.

După amiază

Râul – ca un drum întins înapoi de-a lungul albiei
Femeia – uitându-se undeva (ori poate nicăieri)
Grangurul – traversând cerul.
Bărbatul – stând aşezat sub umbra stejarului.

Tăcută
Viaţa a străbătut jumătatea drumului.
Ziua se întoarnă încet
Către trecut.
Rătăcit în gânduri, râul se ondulează lene.
Lumea după amiezii e scămoşată.
Nimeni nu aşteaptă ceva – nimic
Zguduitor.
Toate mişcările au fost prevăzute – calculate.
Femeia. Şi râul. Şi bărbatul sub umbră.
Ei sunt satisfăcuţi şi acum se simt pluşându-se.
Dintr-o dată strigătul păsării zguduie violent cerul.
Femeia se întoarce. Bărbatul e
surprins.
Ea priveşte spre stejar. Omul merge spre ea.
Grangurul se învârte deasupra lor şi cântă, cântă, cântă.

Şi în timp ce căutam peste tot, tu erai acolo – peste două
râuri.
Am păşit fiecare după celalalt în luminile traficului
Ai cumpărat ziare înaintea mea.
Am cumpărat brânză unul după altul.
Cizmarul locului ştie fiece cusătură
a pantofilor mei şi ai tăi.
Ca o galeră supraîncărcată
Timpul a navigat înapoi împreună cu simţurile mele.
Se spune că ai zis
că m-ai găsit.
Cum să te recunosc?

Boyko Bogdanov

Boyko Bogdanov s-a născut la Varna, Bulgaria, în
1959. A absolvit şcoala de limbă franceză, apoi Academia
naţională de teatru din Sofia, cu specializări ulterioare în
Polonia, Rusia şi Franţa. A fost director de teatru între
1998-2006, la Noul Teatru Dramatic „Salza i Smiah” – Sofia. A fost recompensat cu premii pentru teatru, muzică

Ziua se răsuceşte încet spre apus.
Bărbatul şi femeia sunt fericiţi în amurg.
Cu ochii închişi urmăresc pasărea pe cer.
Totuşi, nici un grangur nu zboară în acest colţ de lume.
…
Cu privirea-mi, am traversat străzi şi continente.
Cu mintea, am navigat peste Atlantic şi Oceanul Indian.

Universalis
https://biblioteca-digitala.ro

HYPERION

129

de teatru, cel mai bun director de teatru, premiul naţional
ASKEER pentru teatru ş.a. A publicat trei cărţi de poeme

În loc de adio

Şi ca o pisică noaptea
zbârlită în pomii scânteietori Îţi dezvăluie chipul,
Chipul!
El
era
alb ca zăpada.

Pe trotuarul insulei
şovăitoarea ploaie – funestă
şi damnată.
toporul luminii
îţi spală drumul.
Rapidă ocheadă aprinsă.
Toate au fost luminate:
Păr… buze…păr…
Iute, răstoarnă clipa – şi:
ca şi cum eşti tu din nou,
dar străin!…
şi muzica a devenit confuză,
clădirile au răsunat îngheţat.
Maşina trăncăne într-o bălăceală de sânge –
Oprită pe roşu.
Şi apoi, apoi… exact – nimic…
Şi o incertitudine primordială.
Maşini în noapte.
Ploaia fără chip
Lasă jos cortina gri.

un şoarece amestecat în acest scenariu
a părăsit secolul pe lângă şine
Sus pe o cutie mare micul şoricuţ
scoate un molipsitor şi chiţăit râset
progresul se sprijină într-un băţ
ciocănind la platforma neagră de petrol
apoi stând pe o bancă să se odihnească
uită de actele lui
Elevii
în cafenea tricotează jocul
sublimării, asta e, tare, conştiinţă,
agresiunea contra a orice e vulnerabil
dorinţele se înlănţuie jos ca un şarpe
tăcute se strâng în inelul de susan
Unde te-ai rătăcit, motor alb
Unde te-ai gândit, lume neagră
un tânăr în haină de înger
mână căruţa pe cer
scotoceşte colţul lui îmbibat cu urină
şi moare să lovească mingea-i de aur
cu o pătrunzătoare, spinoasă iubire
cineva a mânjit desenul tăcut
aşa că nu e cum să treci din cauza lui
doar să te vindeci înlăuntrul lui ca o cicatrice
patria se preface a fi stoichkov
şi ne livrează drept ţicniţi în faţa prietenilor
(versiunea în limba română
şi prezentare: Marius Chelaru)

Boiko Lambovski

Poetul, eseistul şi traducătorul Boiko Lambovski s-a
născut la Sofia. Poezia lui a fost tradusă în mai multe
limbi (engleză, germană, portugheză, rusă, sârbă, slovenă, italiană, arabă, franceză ş.a). Este iniţiatorul grupului
care militează pentru noi forme de artă „Vineri 13”.
A fost recompensat cu peste 20 de premii pentru poezie, printre care Vladimir Bashev (1987), Geo Milev
(1997). A participat la mai multe concursuri internaţionale în Serbia, Franţa, Norvegia, Portugalia, Rusia, România, Slovenia, Grecia, Macedonia etc. A tradus poezie în rusă şi franceză. Actualmente lucrează ca editor la
Departamentul Cultural al cotidianului „Sega”, din Sofia.
Volume publicate: Mesagerul, 1986, Decadenţă roşie, 1991,
Edwarda, 1992, Critica poeziei, 1996, Dumnezeu este şeful
pazei, 1999, Mitralieră încărcată în faţa visului, 2004, Cuvinte adunate, selecţie de poeme, 2004, Păcăleală în pasajul subteran al lumii, eseuri, 2008.

STAŢIA BULGARIA

Lângă chioşcul cu sâni umflaţi
Se strecoară un câine, un măgar şi un om
Fruntea prăfuită a Pământului
E întunecată de un nor balcanic
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Poezie contemporană rusă

Kirill KOVALDJI (n. 1930)

şi mă tem de tine
Originar din sudul Basarabiei, cu primele clase de şcolarizare în limba română. A locuit şi a lucrat la Chişinau, apoi, pes- femeie ogor roditor
te ani, s-a stabilit la Moscova. Este unul din cei mai interesanţi tuc-tuc!
poeţi contemporani de limbă rusă, apreciat mult şi de mai tin* * *
erii săi confraţi. Eminent traducator din literatura română.
Mama mă alungă din pântec
conform legii dragostei.

ZEN

Cazi în prăpastie?
Întoarce imaginea.
Zboară.

DRAGOSTE
Grindă
spre cer
Grindă
spre pământ
Grindă
spre oameni
Grindă
spre tine
Cruce
* * *
din toate părţile concomitent
nimeni nu mă poate vedea
nici chiar eu
* * *
Spaţiile se conturează tot mai mult.
Ce mă fac cu intervalul
dintre mine şi tine?...
* * *
m-ai atins cu o aripă alb-omătie
tandru bisturiu –
pe urme îmi aleargă picături de sânge
* * *
încheiatu-s-a epoca marilor descoperiri geografice
nu mai există pete albe nici chiar în literatură
doar turişti, iar bătrânul Columb
este angajat ca simplu ghid...
însă eu încă n-am fost descoperit!
* * *
Dumnezeu
în pântecele Mariei
căpetenia
în burta femeii
hoţul
în burduhanul muierii
eu mă rog ţie
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Mama de la pieptu-i mă înţărcă
tot cu legea dragostei în acord.
Mama-ţărână de viaţă mă desparte
conform legii dragostei?
* * *
În tulpina pinului
tâmplarul depistează un chip de artist
iar din scandură, la geluire,
chipul chiar apare.
* * *
cele mai importante evenimente
se intamplă fără public,
fără suporteri, fără gură-cască
Hristos a înviat
* * *
încredinţatu-i-am oceanului
o sticlă cu mesajul meu personal
cineva... cândva...
dimineaţa observ
că oceanul e doldora de sticle
nimeni... niciodată...

ARMONIA ŞI HAOSUL

Melodia s-a frânt,
cuvintele s-au risipit:
purpur, sângeriu,
acoperiş, şobolan, croncănit, strigăt...

* * *
din toată dragostea noastră
nu a rămas decât vocea
cu care alinţi pisoiaşul
* * *
Te înfăţişai
precum Afrodita din valuri
în bar
apropiindu-te de masa de vizavi
şi
ca un virus computerizat
ai şters fişierele
iubirii de odinioară
Traducere de Leo Butnaru
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Gunter EICH

Poezie modernă germană

Günter Eich s-a născut în anul 1907 în mica localitate Lebus pe Oder stingîndu-se în 1927 în Salzburg.
Poet de mare mărime în peisajul liricii germane, fapt
pentru care a şi primit numeroase premii de prestigiu,
printre care Premiul Grupei 47, Premiul Georg Buechner. Operele sale complete au apărut de curînd în patru volume, însumînd creaţii lirice, piese radiofonice.
Unul din cele mai importante volume, intitulat „Soliile ploii“ a apărut deja în 1955, demarcîndu-l net
pe Eich de alte grupări, investindu-l cu o frumoasă
şi înaltă independenţă . Ele constituie parcă apariţii
dintr-o lume ameninţată, o lume apărînd cifrată
prin semne şi forţă imaginativă, constituind în sine
o sensibilă contopire între real şi bănuit, între istorie
şi natură. In lirica sa predomină simplitatea absoluta a utilizării verbale. Tocmai această parcimonie
verbală conferă un farmec deosebit creaţiei sale, dat
fiind că doar ceea ce e simplu poate spera a pătrunde
pînă în abisul universului spiritual, al lumii simţurilor.
Lirica sa aparte a influenţat în mod absolut evoluţia
ulterioară a liricii germane moderne.

sfîrşitul unei veri

cine ar dori să trăiască fără de consolarea arborilor!
ce bine, că i-au parte la moarte!
piersicile au fost culese, prunele prind culoare
în vreme ce sub arcadele podului fîşîie timpul.
încredinţez disperarea mea migraţiei
ce-şi măsoară calm partea ei de eternitate.
căile-i parcurse
transpar în substanţa frunzelor ca întunecată
constrîngere
mişcarea aripilor colorează fructele.
să ai răbdare, e totul.
în curînd scrierea păsărilor va fi desigilată
sub limbă se simte gustul bănuţului.

nuditatea pădurii

ierburi întreţăsute de pînze de paianjen,
o bicicletă rezemată de trunchiul pinului,
fazanul din taşca pădurarului toate se scurg în semne
pe care le iau cu sine cîrdurile păsărilor
în cartierele iernii.
inelul ornitologiilor.
îl găseşte un străin
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la picioarele pitulicei.
citeşte uimit mesajul.

soliile ploii

veşti, doar mie menite
purtate în tam-tam mai departe de-o ploaie înspre
alta
de acoperişul de ardezie înspre cel de ţigle
pătrunzînd ca o epidemie,
marfă de contrabandă, adusă celui
ce nu vrea să o aibă dincol de zid, sună tabla ferestrei
litere zăngănite, ce lent se-mbină
şi ploia vorbeşte
în limba, pe care credeam că
nimeni nu o cunoaşte în afara mea percep cu consternare
soliile disperării,
soliile sărăciei
şi soliile reproşului.
că mie mi se adresează, mă ofensează, eu
fără de vină ştiindu-mă.
declar sus şi tare
că nu mi-e frică nici de ploaie şi de acuzaţiile ei
nici de cel ce mi le-a trimis
că voi ieşi îşi voi răspunde
la ceas menit.

păşune părăsită

apă de ploaie
în urmele de copită ale vacilor.
muşte nedumerite
aproape de noiembrie.

cuiul roşu nu va rezista vîntului.
oblonul va zbiera din ţîţîini
va bate cînd în ramă
cînd în zid.
cine-l aude?

suvenir

mlaştinile, unde am vrut să mergem, au fost secate.
turba ne-a încălzit serile.
vîntul ridică o pulbere neagră.
şterge suflînd numele de pe pietrele funerare
trecîndu-le pe ale noastre
începînd cu ziua de azi
Universalis

se are grijă

se are grijă,
ca săracii să nu adoarmă fără rugăciuni.
mărfarul vorbeşte, ce i se trasează
cuvînt de cuvînt picură apa în lăcaş
înspre zori, vîntul citeşte
în frunzele uscate.
rugăciuni, care imploră, ceea ce se întîmplă
zilnica umilire
sarea pe răni
pîinea ca piatra
şi o bucată mai scurtă de drum.
consolările sînt ascunse:
în gunoi îşi sporeşte trandafirul
în desfrunzire
mireasma lui visată.

reţine clipa

reţine clipa
în care frînghiile şi scîndurile au fost depuse
iar purtătorii lor joacă şeptica în crîşmă, cînd
la morgă arde din nou focul
şi se aude primul hohot de rîs

NICI UNA din cărţi nu le voi citi.

îmi amintesc
de trunchiurile învelite în paie
de nearsele cărămizi din rafturi
durerea rămîne şi imaginile se duc
vreau să-mi petrec bătrîneţea
în înserarea verzuie
a vinului
fără discuţii. farfuriile cositorite troznesc.
apleacă-te peste masă! în umbră
îngălbeneşte harta Portugaliei

gravură japoneză în lemn

un cal roz
cu zăbala şi şeaua pusă, pentru cine?

oricît de aproape s-ar afla călăreţul
el rămîne ascuns.
vino tu în locul lui
pătrunde în imagine
şi apucă hăţurile !
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rafală de vînt

mai încremenite, spicele grîului
cînd vîntul vălureşte secara.
praful atîrnă-n steaguri zdrenţuite
mai mult decît le susţine vîntul.
nu briza lui, memoria lui
se iscă în cîmpul mişcat
pînă ce praful, care l-a uitat
cade fără zgomot, ocru-roşcat

să citeşti în furtună

texte, aşternute
spre a-ţi regla urmărirea,
litere în alb
rămuriş negru,
frunziş
aduse în ordinea răului -

cît se iveşte fulgerul
ochiul tău îşi recîştigă
inocenţa :
cerul
este trasat pe străfundul arborilor
vestea pentru tine e albă

sfîrşit de august

peştii morţi atîrnă cu burţile lor albe
între stuf şi lintiţă.
ciorile au aripi spre a scăpa de moarte.
cîteodată ştiu că Dumnezeu
mai multă grijă-şi face de existenţa melcului.
îi constuieşte o casă. pe noi însă, nu ne iubeşte.
o flamură albă trage după sine înspre seară omnibusul
cînd aduce acasă echipa de fotbal.
luna luceşte în hăţişul sălciilor
împăcată cu luceafărul de seară.
cît de aproape eşti tu, nemurire, în aripa liliacului
în perechea de ochi a farurirlor
care se apropie în josul colinei

noaptea

să auzi noaptea, ce nicicînd nu s-a auzit:
cel de-al o sutălea nume al lui Alah,
nemai-nscrisul sunet de timpan
cînd s-a stins Mozart,
conversaţiile audiate în pîntecul matern
Prezentare şi traducere
de Andrei Zanca
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Geo Vasile

EXPERŢII ÎN NIMIC
ŞI SCRIITORI ROMÂNI CARE CONTEAZĂ

Î

În acest articol nu va fi vorba de scriitorii abonaţi din
oficiu la toate premiile autohtone, membri sau preşedinţi din oficiu în toate juriile, comisiile sau consiliile
având tangenţă cu literatura din România, beneficiari ai
tuturor privilegiilor posibile, inclusiv călătorii de studii,
documentare, festivaluri, burse sau sinecure (ambasade,
agenţii, consulate, filiale, catedre-fantomă de română)
în Europa, America. ş.a.m.d., traduşi şi editaţi numai la
marile Edituri din ţară şi chiar din străinătate; nu va fi
vorba, aşadar, de vipuri, de fapt veleitari nevertebraţi dar
cumularzi (mimetizaţi mai nou în coordonatori, consilieri, consultanţi, un exemplu tipic în acest sens fiind D.
C. &, prezent cu cel puţin… cinci articole pe săptămână
despre cărţi ce i se povestesc de către alţii sau chiar de
autori. Propunem prozatorului porno Agopian teme precum: „O zi din viaţa lui D.C.& sau o noapte cu D.C.M.” .
Interferentă cu aceştia există o tipologie la fel de viermănoasă, expertă în nimic, dar pricepută la toate, „analişti”
frustraţi, de fapt nişte caricaturi levantine faţă de stilul
sculptural şi crezul pe viaţă şi pe moarte a unui Octavian
Paler, să zicem, şi care se autointitulează fraudulos societate civilă, deşi i se vede de la o poştă sudura monolitică
cu persoana împăratului T., vorba romancierului Petru
Cimpoeşu, totuna cu intelighenţia „neptunistă”, indivizi
convocaţi La Neptun pe sprânceană (după modelul împuşcatului de la Târgovişte) pentru jurământul de fidelitate all inclusive.
Aflată de-acum pe culmile neruşinării şi nevertebrării, respectiva societate clientelară a ajuns să îşi exhibe portretele pretutindeni, inclusiv pe culoarul unei
Edituri serioase, alături de Ionesco, Cioran, Mircea Eliade, Alexandru Paleologu ş.a.m.d., ca să nu mai vorbim de prima pagină a cotidianelor naţionale (unde
un superintelectual ca George Pruteanu a ajuns, în fine,
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dar după ce a murit) sau de lungi talk-show-uri pe cele
mai diverse canale tv., „Realitatea”, proprietate a unuia
dintre cele mai controversate personaje care în virtutea
fascinatiei sale de vasilisc a reuşit să aducă săptămânal doi intelectuali care contează, pe propria sticlă, să
pună lumea la cale. Exponenţii unei astfel de societăţi
civile, nu foarte deosebiţi de holdingul grafomano-astrologic Pavel Coruţ, făcând parte din acelaşi roman
actual cu ex-valutişti, autori de scenarii cu gangsteri
şi sechestrări, recuperatori, mafioţi de gunoaie şi cimitire, securişti sau ex-puşcăriaşi reciclaţi în masoni,
proxeneţi,dietologi, clarvăzători, au misiunea să îndoctrineze mintea, inima si literatura unui public captiv (naiv) cu obsesiile lor imunde, cu idiosincraziile
lor de cabotini agitaţi şi exhibiţionişti. Fiinţe patibulare,
vorba unui personaj din fauna romanelor călinesciene,
pe cât de intolerante, pe-atât de stătute, partizane, vindicative, lichele evoluate , vorba unui gânditor şi om de
afaceri de succes după 1990, îşi revendică, bineînţeles,
o disidenţă anticomunistă, de fapt o prefabricată legendă metropolitană, pusă în circulaţie cu aprobare de
la miliţie: cazurile mai recente tip Sorin Antohi, Florin
Constantiniu-Chris, sau cel al savantului academician Bălăceanu-Stolnici, descoperiţi a fi fost informatori
ai Securităţii, sunt nu numai relevante şi revoltătoare,
ci şi simptomatice pentru directorii noştri actuali de
conştiinţă.
În ciuda schimbării vremurilor şi regimului, cam
aceeaşi tipologie, cam aceiaşi oportunişti reciclaţi prin
masterate în orice, vor să aibă exclusivitatea celor mai
grase conturi, acum sau niciodată, vorba imnului naţional, vor să deţină monopolul audienţei în conştiinţa
publicului, reputaţia şi celebritatea, fie şi aşa cum este,

Eseu

calpă şi înşelătoare. Deţinători ai unei puteri malefice
de decizie (sunt peste tot, în reţea), dispun de angajaţi
speciali, „domestiques”, că altfel n-avem cum a le spune, tip Cartianu, Marius Vasileanu sau R. Turcescu (
acesta din urmă acceptat cu publicistica sa necondiţionat la Editura Humanitas, performanţă la care un profesionist nici măcar nu poate aspira ), Emil Hurezeanu
(oh, cât respect aveam pentru echidistanţa acestui om,
odinioară veritabil opinionist, cum corect spun italienii „analistului”, cuvânt folosit numai pentru cei ce
practică psihanalza), antrenaţi să le elimine eventualii
concurenţi fără milă sau remuşcări.
Dacă în cazul lui Dumitru Radu Popescu, membru al C.C. al PCR vreme de 31 de ani şi preşedinte
al USR vreme de 11 ani (vezi wikipedia) înţeleg motivele (între care şi cabinetul înţesat de microfoane), nu
pot să-mi explic de ce actualul preşedinte al USR care
se făleşte cu faptul de a-l fi convins pe regretatul Cezar Ivănescu să nu facă greva foamei în incinta sa intangibilă şi aseptică, n-a catadicsit nici măcar să-l primească în birou pe subsemnatul, spre a-i răspunde la
o cerere oficială. Că nu a fost vorba de lipsă de timp
s-a dovedit chiar peste o jumătate de oră, domnia sa
apărând în restaurantul Uniunii să ia masa cu adevăraţi scriitori şi mari personalităţi, tip Mircea Mihăeş,
Irina Horea, Eugen Suciu, tema de bază a convorbirii,
auzeam fără să vreau şi nu-mi venea să cred, fiind una
pe măsură:binefacerile ciorbei de fasole, gastronomia
frustă, alte chestii de-ale gurii, calambururi asupra
curei şi regimului.De ce oare subsemnatul, care a produs, printre altele, trei antologii bilingve româno-italiene: 70 de texte eminesciene (IPERIONE. Poesie scelte,
Roma, Fermenti Editrice, 2008), 80 de texte bacoviene (Plumb. Versuri / Piombo. Versi, Fermenti Editrice,
2008), 100 de texte poetice de Gellu Naum (LA QUINTA ESSENZA / A CINCEA ESENŢĂ, Treviso, Editing
Edizioni, 2006), este ignorat de liderii USR, de ministrul Iorgulescu, de comisarul european Leonard Orban, de acad. Eugen Simion şi chiar de Fundaţia Gellu
Naum, cărora m-am adresat, nu este invitat nici măcar în biroul preşedintelui-ambasador ce deja se crede
etern, darămite la festivalul „Zile şi nopţi de poezie”,
parcă, la Neptun. Ceea ce nu i-a împiedicat pe juraţii premiului USR să-mi sustragă anul trecut pomenita
antologie Gellu Naum, iar anul acesta două exemplare
din monumentala carte a lui Umberto Eco ( „Înainte
ca racul”), volume traduse şi aduse de mine din drepturile de traducător, în speranţa că vor fi cel puţin nominalizate, dacă nu premiate, dar în nici un caz furate.
Intrebând-o pe bibliotecara Mariana Ştefănescu, ea se
jură că nu fură, prin urmare, domnilor juraţi daţi-mi
cartea înapoi, există încă librării şi biblioteci, dacă ambiţionaţi s-o citiţi.
Revenind la adevăraţii scriitori, exceptându-i pe Nicolae Breban, Alexandru Ecovoiu, Vasile Andru, Marius Tupan, Norman Manea (mai ales după avatarul
său american anti-Eliade), D.Ţepeneag, Petru Cimpoeşu sau pe mai tânăra Doina Ruşti, câţi cititori au auzit
de cărţile unor Paul Eugen Banciu, Mirela Roznoveanu,
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Ion Popescu.Topolog, Ion Lazu, Valeriu Armeanu, Mihai Giugariu, Victoria Comnea, Anatolie Paniş, Dumitru Nicolcioiu, Florin Şlapac, ca să nu mai vorbim
de debutanţii C. Arcu, Sebastian Sârcă, Adrian Frăţilă,
Alain Gavriluţiu, Mihnea Rudoiu, Florin Lăzărescu ş.a.
Aceştia vor fi protagoniştii însemnărilor mele, mai
exact cărţile lor de proză (romane sau proze scurte),
arta lor narativă, noile teme, tipologii, experienţele extreme ale personajelor lor în temniţe comuniste sau în
lagărul „intim”, în tot felul de spaţii concentraţionare, rezervaţii, preventorii, colonii, aziluri, cratere (Marius Tupan) sau, după caz, într-un pavilion al canceroşilor, în stabilimente de psihiatrie ş.a.m.d. (Valeriu
Armeanu).
Cel puţin patru generaţii de prozatori se vor perinda prin faţa cititorilor: plecând de la deja clasicii de manual tip Nicolae Breban (n. 1934, Baia Mare) sau Augustin Buzura (n.1938, Berinţa, Maramureş) care nu-şi
dezmint construcţiile masive, ciclice, şi nici temele grave, universale, recurente în opera unor Nietzsche, Dostoevski, Thomas Mann, Camil Petrescu, Mircea Eliade,
G. Călinescu, Liviu Rebreanu, Gib Mihăescu susţinute
prin tipologii pregnante, contrastive şi totodată complementare (spirit - trup, viaţă - artă, apollinic - dionisiac, maestru spiritual – discipol, călău – victimă, inclusiv în sens eotic, ideologic, social) şi nici stilul analitic amintind de investigaţia şi procedurile psihanalizei, lungul monolog digresiv, verva şi proteismul, se
ajunge printr-un mirabil proces de ieşire din fatalitatea
asincroniei, la anvergura ficţiunii de tip euro-american, la epica psihopoliţistă, la romanele şi povestirile în
clarobscur care l-au impus definitiv în istoria literaturii
pe Marius Tupan. Prima lui trilogie, „Coroana Izabelei”
este autobiografia mitului genealogic, o ocazie pentru
prozator de a descrie timpul interior, sinonim al adevărului trăit în zonele profunde ale inconştientului şi
subconştientului.De-aici şi climatul epic fabulos, fantasmatic, insertul magic impunându-se firesc, Simptomul sincronizării rapide cu spectacolul mondial al literelor se anunţă inclusiv în a doua trilogie a aceluiaşi
talentat autor, „Rhizoma”, 2004, construită reticular,
parabolic, polisemic, cu mesaj profetic inclus printr-o
imensă documentare în culisele naţionale şi internaţionale ale politicii şi ale serviciilor secrete neaoşe şi
străine. Acelaşi simptom al scanării actualităţii româneşti în curs de globalizare se resimte şi în măştile şi
farsele eroicomice din romanul lui Mihnea Rudoiu (n.
1978), în microromanul „Ce se ştie despre ursul panda” lui Florin Lăzărescu (1974) conceput din meandre
concentrice (reality show, ironie, cruzime) sau în confesiunea unui ex-opioman postdecembrist, „Nu toată
iarba e la fel” (Alain Gavriluţiu (n.1977).
Noutăţi de ultimă oră nu sunt doar prozele care
abordează consumul de droguri sau erotismul juvenil cu tentaţii porno (a se vedea consistentul volum de
„poveşti erotice româneşti”,Editura TREI, 2007, ce relansează sau confirmă scrisul, vrem nu vrem, al viitorilor noştri romancieri tip Claudia Golea, Marius Chivu, Filip Florian, Radu Pavel Gheo, Dan Sociu, Cecilia
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Ştefănescu, Florin Iaru, Dan Silviu Boerescu ş.a.), ci şi
cele ce încearcă să rescrie evangheliile atestate oficial, dar mai ales cele apocrife. Aceste tentative implică
pe de-o parte tulburarea ierarhiilor şi a infailibilităţii
dogmei creştine (Al.Ecovoiu) cât şi iubirea euharistică al celor aleşi (Mirela Roznoveanu) sau păcatele şi
decăderea tribului „neaşezaţilor” (Paul Eugen Banciu). Nu lipseşte epica psihopoliţistă (Al Ciorănescu,
1911 –1999), romanul frescă, istoric sau fantasy ( Mihai Giugariu, Grigore Cojan, Ileana Cudalb, Victoria
Comnea), dosarele de existenţă puse sub zodia fabulaţiei (Stelian Tăbăraş), jocul pe cartea libertăţii spirituale ( Sebastian Sârcă), politica şi amorul în obsedantul
deceniu (Daniel Dragomirescu) tragicomedia omului
fără calităţi (Adrian Frăţilă), dar nici reelaborarea mitului Ariadnei (şi al labirintului, deci) sub spotul virtualului telematic (Lucia Verona), de fapt un alt exemplu
de boicot al istoriei ( vezi Doina Ruşti cu romanul său
de debut „Omuleţul roşu”).
În prezent le-avem pe toate, vorba poetului, începând cu reciclarea naraţiei interbelice (moravuri, tipologii, limbaj), şi sfârşind cu comedia gratuităţii, cu
exorcizarea realului invaziv sub formele sale standardizate, previzibile, terifiant repetitive. Spre disperarea şi
singurătatea omului captiv în propriul tunel de la tinereţe până la bătrâneţe, un amalgam de inhibiţii, gregarism, sociopatie, haos mintal, bref, un destin din mrejele căruia nu te poţi smulge decât prin recurs la imaginarul extrem (Alain Gavriluţiu cu a sa narcofantezie),
prin delir enciclopedic agrementat cu măscări şi scene
groteşti (M. Rudoiu), prin decolarea în irealitatea quiproquo-urilor (Florin Lăzărescu) ş.a.m.d. Soluţia cu
semnul plus în faţă ar fi doar una singură: desprinderea din solipsism şi inutilitate, şi îmbrăţişarea proiectului altruist.
Confirmându-l într-un fel pe Michel Serre care în
cartea sa „Hermès” găsea că „romanul este o rescriere
integrală a testamentelor tradiţiei creştine, o proiecţie,
o epură simplificată a Scrierilor sfinte”, Alexandru Ecovoiu face în „Sigma” din logosul biblic obiect de contestare şi plăsmuire în cheie eretică, şi asta înainte de
apariţia „Codului Da Vinci” a lui Dan Brown. Cartea
se scrie prin alternanţa şi confuzia premeditată între
două principale niveluri temporale, spaţiale şi stilistice:
cel al Mentorului-narator şi actor ubicuu pe scena veacului XVI, şi cel al protagonistului-scriitor din veacul
XX, autoritate creatoare decăzută în condiţia de scriptor, bricoleur, parazit, erou al involuţiei epistemei logocentrice într-un lung prilej de vorbe şi de ipoteze.
O sinteză a operei narative, un rod al reconstituirii
în spirit romanesc , aventuros al propriilor cărţi oferă
Mirela Roznoveanu în „Timpul celor aleşi”. O parabolă
a ascensiunii epice, proiective şi autoreferenţiale a unui
autor obsedat de fresca realistă şi totodată de transcendenţă şi magie poematică. La polul opus al demisiilor
morale şi îndoctrinării comuniste, îi întâlnim pe Vizanti, Maria Mărgăritescu, Fausta, evazionişti seduşi
ireversibil de monade hierofanice. Cunoaşterea de sine,
psihanalitică, este cheia perfecţionării şi a accesului la
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mister a ereticilor, a aleşilor, dar şi obsesia stilistică a
autoarei, expertă în a-şi topi în text, neostentativ, fişele de lectură şi informaţie enciclopedică, inclusiv artistică. Portretistă de mare rafinament a acelui milieu
de medici, profesori, ambasadori, activişti, literaţi, descriptor de interioare dar şi de interiorităţi ca rapel al
înfăţişării exterioare (haine, accesorii, coafuri în cele
mai inedite combinaţii), Mirela Roznoveanu face roman de moravuri, analitic, dar mai ales roman exorcist, profetic, de sorginte eliadiană. „Timpul celor aleşi”
este romanul confruntării unor suflete moarte cu cei
aleşi, însufleţiţi şi chiar bântuiţi de revelaţia adevărului şi vieţii proclamate illo tempore de protagonistul Iisus din cartea Mariei Mărgăritescu, de compatibilitatea timpului şi ofrandei lor cu timpul şi harul celui fără
de timp întrupat în istorie cu preţul vieţii, ridicat din
infernul morţii în atemporalul fiinţei suprafireşti.
Un roman al modulării ideilor la zi, ca de pildă agresivitatea scientistă vs. viziunea estetică despre
lume şi şansa imaginarului de a glisa în locuri şi timpuri de elecţiune. (Grecia misterelor iniţiatice, Italia
artelor, Galilea paşilor lui Iisus). Evantaiul universalist
al autoarei convine sincronizării planetare a românilor, a limbii şi artefactelor acestora, Mirela Roznoveanu simţindu-şi predestinarea de emisar şi comunicator
ubicuu. În felurite travestiuri, aşa cum Fausta se metamorfozează în bărbat, autoarea nu pregetă să aspire
la condiţia dublă a hermafroditului primordial, fie şi
de dragul excitaţiei ideatice, al clipei când se naşte realul miraculos. Un anume eclectism livresc, bine dozat,
între Carpentier şi Pavic, asigură altitudinea dicţiunii
pe întreg parcursul cărţii. Cele mai reuşite pagini sunt
scrise de Maria despre Iisus, despre viaţa şi lucrarea
sa între 15 şi 30 de ani, neconsemnate în Evangheliile clasice. Roman de iubire şi comuniune euharistică,
„Timpul celor aleşi” este o aventură scripturală a Mirelei Roznoveanu în singurul timp reversibil, cel al artelor.
El recuperează şi restituie în lumina unor texte apocrife (de care s-au folosit şi Saramago, Mailer sau Dan
Brown) scene şi episoade profetice ce atestă anii de formaţie ai tânărului rabbi, peregrin la marile centre sapienţiale ale lumii cunoscute, devenind astfel un uomo
universale, depăşind fruntariile Galileei şi ale neamului
lui Israel.
Majoritatea autorilor explorează dualitatea tragicomică a personajului postmodern, dubla sa condiţie de
clovn şi actor tragic. Condiţie patetică (eroică) şi totodată smintită (derizorie) ce ne face să vorbim despre
eternitate, absolut, idei pure, în ciuda finitudinii nostre
de oale şi ulcele. Halucinaţii, semne şi prevestiri, psihoze, scindare şi derealizare, panică, abandon, decrepitudine, demenţă entropică, suicid, iată tot atâtea nume
ale „vămilor depresiunii” în care sufletul nostru intrasecular se zbate, crucificat, dar cu speranţa mântuirii.
Este tabloul crizei omului, profetizate de vizionari ai
veacului XIX, Dostoevski, Kirkegaard, Nietzsche, Kafka, oferit acum în versiune milenaristă de naratori români precum Nicolae Breban,Augustin Buzura, Florin
Şlapac, Petru Cimpoeşu, Alexandru Ecovoiu, Mirela
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Roznoveanu, Radu Aldulescu, Dumitru Ţepeneag, Marius Tupan ( vampirizat de auzeniile şi vedeniile personajelor, de coincidenţe de soartă şi gemeni dalieni,
picassieni, siamezi, de duhuri declanşate de propriile
ficţiuni; ( cei interesaţi pot consulta şi alte volume de
analiză ale subsemnatului: „Proza românească între
milenii”, 2001, „Romanul sau viaţa. Prozatori europeni”
2007.)
Ion Vianu este un exemplu de cum investigaţia şi
procedurile psihanalitice în alianţă cu un amplu orizont cultural şi lingvistic, dau cele mai mari şanse prozatorului, în sensul că sufletul uman este nu doar mai
profund citit, ci şi mai emoţionant, cu atât mai mult cu
cât însuşii naratorul se complace ca personaj, renunţând când şi când la autoritatea de analist. Elanul rememorării şi al confesiunii din „Paramnezii” (Editura
TREI, 2005), pare doar un pretext retoric, de vreme ce
primează naraţiunea, epicul, tablourile vivante, digresiunea istorică, filosofică, meditaţia etică intransigentă
privind întoarcerea şi posibilul său loc într-o Românie
degradată. La fel de intransigenţi cu schimbarea la faţă
a ţării se arată Norman Manea, Gelu Ionescu, Sami Damian, autori ai unor cărţi cu adevărat dramatice despre
condiţia scriitorului în exil.
Norman Manea, de pildă, în „Întoarcerea huliganului” recunoaşte, citând un diplomat: „singurătatea, singura noastră patrie…”. Autorii mai sus amintiţi, în ciuda obsesiei limbii romîne, îşi simt inadecvarea în orice
rol ar juca în comedia imposibilei întoarceri.
Ficţiunea ultimului deceniu nu duce lipsă, slavă
domnului, de umor, de la cel macabru până la cel livresc, şi dacă autorul se dovedeşte a fi şi un ireproşabil
dialoghist şi portretist cum este Al. Ciorănescu autor
care edifică din detalii, suspans şi alegaţii, succesul reţetei psihopoliţiste este ca şi asigurat. În schimb, personajele Taniei Lovinescu se înâlnesc ca şi cum ar face-o pentru ultima oară, dialogul şi confesiunea fiind
procedurile cele mai frecvente. Focalizate mai abitir
sunt personajele imigrate din România în diverse etape: unele încă mai sunt cu sufletul în cele două zone
geografice, altele s-au integrat sau sunt în curs de asimilare, alături de alte sute de mii de etnici evrei veniţi
din toată lumea.
Demersul comparatist al prozatorului Stelian Tăbăraş între miturile, cutumele şi tradiţiile românilor şi ale
altor europeni ( mai nou, greci), nu confirmă doar curiozitatea nemântuită a cărturarului şi a ex-reporterului, ci şi exerciţii de expresivitate şi fabulaţie .Enunţul
pur informativ este dus până în pragul revelaţiei. Venind tot dinspre jurnalism, Anatolie Paniş (1932-2007)
relatează alert şi credibil, probând iscusinţă şi în monologul de tip dostoevskian: ne referim la osânditul
C. Stere, profesorul şi scriitorul basarabean executat
la Soroca de poliţia kominternistă (<Labirintul>)cazul „spionului” poporanist amintind de grandoarea şi
decadenţa unui C. Rakovski sau de protagonistul din
„Struţocămila” de V. Volkoff. Dincolo de naraţiunea
canonică, se aude un ritm al frazării morale, o voce a
autorului, ceremonios-tăioasă despre starea naţiunii
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( amintind de dicţiunea gravă din romanul „Ultimul
tren spre România”.
Cu Doina Ruşti începe self-biografismul fără perdea, viaţa trăită cu mânie, sarcasm şi mult sictir, dar şi
nevoia imperioasă de „ieşire din anonimat”, totul dat
prin sfidare şi ostentaţie juvenilă faţă de un spectacol
al lumii care nu se deosebeşte prea mult de cel din Proverbele lui Pieter Breugel cel Bătrân. Dincolo de bârfa
vitriolantă cu măscări fracturiste, naratoarea îşi reglează conturile cu minciuna morală şi fudulia penibilă, cu
furtul intelectual, cu snobismul sau sexismul agresiv,
şi chiar cu anume tare de natură psihiatrică: deşi bine
cosmetizate, ele vor avea mereu un deznodământ criminal. Ironia acidă a Laurei are şi ea explicaţii de natură afectivă, este o malaimée dezamăgită prematur; este
mai mult decât o boemă intelectuală de vreme ce se
complace în confortul ipseităţii având totodată o disperată nevoie de comunicare. Iată de ce recurge la surogate sau simulacre telematice tip omuleţul roşu, un
fel de Tom Degeţelul, Grillo Parlante sau proteic gnom
electronic care se întrupează sub numele de Săritoru
spre a-şi salva sau susţine stăpâna prin reprezentaţii şi
partituri narative publice sau private. Laura va fi aleasa şi mireasa inimii lui fotonice (incoruptibile), drept
care o însoţeşte providenţial în cascadele ei prin felurite labirinturi metempsihotice, generic codificate alazar,
univers fractal al liberei circulaţii (transmigraţii) în
timp şi spaţiu. Realitatea, experienţele trăite sau doar
bănuite caapătă învestitură de sine stătătoare, girată de
naratorul oniric, care asemenea unor personaje-cheie
din proza lui Mircea Eliade, este apt să ofere nu iluzia
unei certitudini, ci certitudinea unei iluzii, nu descifrarea unui vis, ci procesarea imaginilor reale cu puterea
anticipatoare a visului.
Atât romanul cât şi povestirile, simulacre ale structurilor cognitive moderniste, dau o singură reprezentaţie: sfârşitul iminent al lumii ca proiect şi trop al apocalipsei. Personajele, dar şi naratorul, actor în arena
epică, sunt subiectivităţi modelate de texte şi idei ale
altora, scrierea devenind un fel de repertoriu al depoziţiilor biografice, iar cititorul un fel de interpret al unui
text poliedric, derutant, eseistic, contrapunct de specii şi dicţiuni care se substituie experienţei reale. Replica protagonistului din „Bătrânul şi Marta” vs. propria
captivitate tip Kafka în labirintul bibliotecii ţine chiar
de poetica postmodernismului* : discreditarea prin
exaltare şi pulverizare ironică (laicizare) a transcendenţei Textului, în tendinţa acestuia de a aboli omul,
de a-i anula statutul de libertate (adevărata lui religie)
şi creaţie(sinonimă cu existenţa).
______________
*o exemplară sinteză în acest sens oferă Maria-Ana
Tupan în „Discursul postmodern” Editura Cartea Româneasca, 2002

HYPERION

137

E
Anton ADĂMUŢ

Feluri de a fi

Este foarte ciudat destinul porcului, cel puţin în creştinism. Copil fiind, aşteptam ca pe un fel de sărbătoare tăierea porcului şi
toate ceremoniile care însoţeau activitatea cu pricina. Nimic nu
era mai frumos, pentru o parte dintre noi, decât a aştepta şi a
participa la sacrificiul porcului. Paiele sau, mai apoi, lampa cu
benzină care pârleau porcul, şoriciul, urechile şi coada, toate
acestea acestea interesau în cel mai înalt grad pe copil. Restul
era treaba importantă a adulţilor şi aceştia deveneau foarte serioşi cu acest prilej. Apoi era tranşat şi fiecare comunitate avea
cel puţin un meşter pentru asta, pus în covată, porcul, nu meşterul!, covată mare de lemn, sărat, lăsat la sărat, tranşat, porţionat
şi toate celelalte. Era o adevărată sărbătoare pentru copii şi nu
doar pentru ei. De aceea am fost mereu mirat de ce el, porcul,
se însoţeşte în limbajul obişnuit cu negativul. Porcul e bun, mă
rog, dincolo de aspectele medicale de tip colesterol şi altele, toată
lumea are porc pe masa de Crăciun. A nu avea porc pe masă
era, pe vremea mea, semn de ruşine, de nevrednicie, de sărăcie.
Pomana porcului şi tot alaiul de activităţi însoţitoare făceau din
tăierea porcului un eveniment aşteptat şi, desigur, gustat (astăzi
este mai mult o infracţiune!, trebuie să fii “omenos” cu porcul
ceea ce, la drept vorbind este chiar corect). Şi atunci mă gândesc
de ce porcul, cuvântul ca atare, pe care îl aşteptam din an în an să
fie aşezat pe masă, porcul, nu cuvântul, fireşte, împotriva voinţei
lui, a fost mereu şi este cuvânt de ocară. Dacă vrei să spulberi pe
cineva cu un cuvânt, îi spui că este un porc. Păi cum vine asta?
Aştept porcul un an de zile ca să aflu că el nu e decât suprem
cuvânt de ocară? Parcă nu se leagă.
La urma urmei, porcul este un animal domestic, crescut pentru hrană. Şi aici intervine un aspect. În legea mozaică, porcul
era considerat spurcat. Leviticul 11, vorbeşte despre dobitoacele curate şi necurate iar la 11, 7 se spune, şi citez: “să nu mâncaţi porcul, care are unghia despicată şi copita despărţită, dar nu
rumegă; să-l priviţi ca necurat”. Iar iudeii, măcar că nu mâncau
porc, îl creşteau pentru negoţ. De unde vine atunci expresia cu
pricina? Căci: “eşti un porc!” nu e tocmai vorbă de laudă. Poate
că vine din Predica de pe Munte unde Isus, metaforic, îmi spune
că adevărurile sacre nu trebuiesc încredinţate celor nevrednici să
le deţină şi nici celor incapabili să le înţeleagă. Ideea e mai veche,
o aflăm încă în Pildele lui Solomon. Astăzi, ca şi atunci, sensul
trebuie să fie: nu dărui lucruri de preţ celui incapabil să le preţuiască (Pilde 23, 9).
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Cristos, în două episoade semnificative, uzează de cuvântul
acesta, o dată în sens figurat, altă dată în sensul propriu al termenului. Primul episod este din Matei 7, 6: “să nu daţi câinilor
lucrurile sfinte şi să nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea
porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi să se întoarcă să vă
rupă”. Ce vrea să spună? Lucrurile cele sfinte nu le spuneţi oricui;
oamenii lacomi şi îndărătnici la învăţătură nu le vor preţui.
Al doilea episod, când termenul este folosit în sens propriu
(literal), este acela cu îndrăcitul din Gadara (Matei 8, 30-32 ;
Marcu 5, 11-16 ; Luca 8, 32-33). În ţinutul gadarenilor Isus vindecă un îndrăcit , adică pe unul dintre aceia în care intrase cel
rău. Iisus scoate pe draci, stă de vorbă cu ei, îi întreabă de nume
la singular, ei răspund la plural şi spun că sunt “legiune”, după
care dracii intră în porci şi turma de porci se repede de pe râpă
în mare . Acolo se îneacă. Şi fiul risipitor ajunge la un moment
dat păzitor de porci!
Pe scurt: nu porcul este vinovat, ca porc, pentru că oamenii
sunt, uneori, porci. Porcul este un dobitoc bun pe care doar oamenii îl porcesc. Şi atunci ei se aseamănă lui, porcului, cu toate
că porcul nu e vinovat cu şi de nimic. Doar oamenii îl alătură
ignoranţei, lăcomiei, desfrâului şi egoismului. Dar dacă porcul ar
fi de la sine ignorant, lacom, desfrânat şi egoist ar trebui să aibă
şi voinţă. Dar el este un dobitoc (cu sensul biblic de “necuvântător”), caz în care comparaţia nici măcar nu mai vizează porcul,
ci omul. Aici începe şi sfârşeşte porcia. Să nu dăm vina pe porci
pentru că unii oameni le seamană. În grăsimea lui căutată şi pusă
la borcan, porcul rămâne mereu inocent. Aidoma câinelui. Cum
poţi spune cuiva: “eşti un câine!” şi să pretinzi totodată că vorbeşti despre cel mai bun prieten al omului?
Asta vrea să spună margaritas ante porcos. Iar ignatul porcilor
ţine, până la urmă, de o divinitate solară care a preluat numele
sfântului Ignatie Teoforul (20 decembrie în calendarul ortodox:
Înainteprăznuirea Naşterii Domnului). Şi Ignatie a fost, se ştie,
mucenic! Sacrificiul sângeros al porcului şi ritul funerar de incinerare (aşa-numitul pârlit al porcului) în ziua de ignat (cuvânt
care vine din latinescul ignius: foc) este o practică veche, foarte
veche, preistorică. Are legătură cu practici magice referitoare la
prevestirea morţii violente, la semnele făcute pe corpul victimei
(porcului), la incinerarea simbolică a cadavrului şi prepararea
alimentelor rituale din organe vitale (inimă, ficat, plămâni). Restul este, fireşte, o porcărie.
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D
Antonio PATRAŞ

Portret al artistului la tinereţe

Dacă am da crezare cronicarilor fideli unui anumit spirit de independenţă, cu ecou mai degrabă firav în viaţa
noastră literară, Marin Mincu ar putea trece azi, ca altădată Lovinescu, mutatis mutandis, drept eternul învins al situaţiilor oficiale, victimă imaculată a confraţilor
bolnavi de invidie, complexaţi şi fricoşi dar uniţi în rău,
în ciuda pretenţiilor de onorabilitate ale acţiunii lor presupus concertate. Se ştie însă că în această lume gregară,
neatinsă de lumina purificatoare a spiritului, în care legea
este făcută de mulţimea cea ignorantă şi ticăloasă, oamenii înzestraţi nu-şi găsesc locul cuvenit fără a călca puţin
în noroi, măcar atât cât să dea o minimă satisfacţie mediocrităţii colcăitoare, trepăduşilor viermuind bezmetic în
zeama greţoasă a resentimentului şi a complicităţilor inavuabile. Însă murdăria se spală repede şi, cu niţel tact, se
face uitată, fără compromisuri majore. Adaptarea presupune doar consimţirea la nişte tranzacţii utile şi, în fond,
nu foarte vinovate, iar cine nu le acceptă nici pe acestea
riscă să îngroaşe rândurile justiţiarilor prinşi în capcana propriilor regrete, după modelul ilustrat de morala
strugurilor acri. Or, după propriile cuvinte, intrat în joc
dintru început cu altfel de ambiţii decât lesnicioasa acomodare, Marin Mincu a încercat tot ce i-a stat în putinţă
pentru a strica regulile admise tacit în breaslă, creându-şi
o faimă nu totdeauna lăudabilă de opozant intratabil, cătrănit şi mereu pus pe harţă, de individ incomod, capabil
la o adică să işte în jur un scandal monstru. În asemenea
circumstanţe de vină vor fi fost, probabil, adversarii de
proastă calitate, cărora criticul s-a văzut nevoit să le vorbească pe înţeles, cu năduful seniorului sigur pe sine şi
obişnuit să fie ascultat imediat, fără crâcnire.
Deşi excesive, reacţiile intelectualului care a citit biblioteci rămân totuşi previzibile, în linia tipologiei clasice a
sangvinarului cu porniri nărăvaşe şi uşor corijabile, când
situaţia o impune. Prin urmare, nu masca belicoasă (asumată ironic ca armă strategică şi scut împotriva vulgarei
familiarităţi) îl va fi făcut pe Marin Mincu imposibil de
asimilat în diversele cercuri, cât puternica sa personalitate,
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imaginată după nişte proporţii greu de aproximat cu măsura comună. Pentru că, trebuie s-o spunem, în pofida ridicolului subiacent, obsesia singularizării depăşeşte în cazul de faţă nivelul obişnuitelor manifestări egoist-maniacale, dobândind statutul unei pretenţii exorbitante, himerice,
de precedenţă absolută în toate cele. Evident, lucrurile nu
stau nici pe departe aşa, însă intensitatea aspiraţiei lasă impresia unei nobile inadecvări, izbutind chiar să legitimeze
atitudinea complet lipsită de moderaţie a scriitorului. În
fond, modestia nu-i decât îngerul oamenilor mici, cum zicea cândva „divinul Călinescu”, singurul critic pe care Marin Mincu pare să-l accepte ca învăţător şi model absolut.
Dincolo de inevitabilele sale implicaţii polemice, personalismul acesta acut, afirmat într-o manieră de exasperată
obstinaţie, emfatic, gongoric chiar, şi deci supărător adesea în circumstanţele vieţii publice, devine în pagina scrisă,
mai ales în compoziţiile propriu-zis literare, un pretext cu
adevărat fertil de jubilaţie narcisistă şi de mitizare bovarică.
Iar profitul formalului examen autoscopic de la care pleacă
întotdeauna literatura criticului nu se măsoară nici în cantitatea de adevăr scoasă la lumină, nici în greutatea cărţilor tipărite (altminteri, deloc neglijabilă). Câştigul e de un
ordin ceva mai subtil şi poate fi căutat în caracterul adesea
surprinzător al eşafodajului textual menit să pună în relief
imaginea unei personalităţi ieşite din rând.
Prin natura sa de operă deschisă, care încă se scrie, şi cu
ambiţii totalizante, de roman-summa, Intermezzo (cea mai
complexă producţie beletristică a lui Marin Mincu) acoperă o zonă aproape nesemnificativ reprezentată în proza
contemporană, fatalmente deficitară la nivelul proiectelor
de acest gen. Boala e veche, şi un exeget dezamăgit al fenomenului românesc ca Eugen Negrici, într-o carte recentă, pune golurile din bibliotecă tot pe seama complexelor
noastre identitare de popor mic şi versat în arta supravieţuirii cu orice preţ (iar fără cultură, s-a mai văzut, se poate
trăi bine mersi). Romanul lui Marin Mincu iese însă din
seria interminabilă a lucrărilor făcute sub presiunea timpului repede trecător şi a împrejurărilor vrăjmaşe, de parcă
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în litera textului scris autorul ar fi descoperit secretul unei
creativităţi inepuizabile, netulburate de îndoială. Numai
aşa, cu încredinţarea că timpul are nesfârşită răbdare, se
explică perseverenţa de a lucra fără pic de răgaz la propriul
monument, gândit să cuprindă romanul ca într-o exergă.
Lucrul n-a scăpat neobservat, de vreme ce marea majoritate a comentatorilor s-a arătat încântată de numeroasele
mises en abîme şi de ingeniozitatea formulei epice ca atare,
plasată fără pic de nuanţă în trena postmodernismului de
import ori a metaromanului.
Până aici, nimic neadevărat. Numai că astfel de generalităţi nu sunt deloc în măsură să furnizeze vreo informaţie oarecare despre originalitatea textului ca atare sau
despre tipul raporturilor dintre roman şi celelalte scrieri
ale criticului. Or, cum Intermezzo e o ficţiune polifonică în
care scriitorul a vărsat tot, jurnale intime, note de lectură,
reflecţii critice, teorii despre scriitură, poeme, impresii şi
mărturii diverse, interpretul se vede nevoit să abandoneze
din capul locului strategia detectării de enigmatice legături,
putând să încerce în schimb cu folos sporit alte metode,
inclusiv mult hulitul sondaj biografist-psihologizant. Pentru că, oricât ar tuna şi ar fulgera criticul împotriva cititorilor prostuţi, care nu sunt capabili să înţeleagă minciuna
ficţională, caracterul simbolic-transfigurator al experienţei
artistice, şi care persistă în grava eroare de a confunda pe
autorul abstract cu acela empiric, substratul autobiografic
din Intermezzo e imposibil de eludat, cu toate mistificările
distorsionante implicate în procesul textualizării existenţei.
În aceeaşi ordine de idei e lucru ştiut că, în general, romanele criticilor rezumă o experienţă de viaţă transpusă
ficţional aproape tale-quale, cu o minimă invenţie narativă,
şi aceea întristător de artificială şi previzibilă, chiar atunci
când e vorba despre pure proiecţii bovarice, imposibil de
contabilizat biografic. Nu imaginaţia îi lipseşte criticului,
de fapt, cât capacitatea de a o face credibilă, meşteşugul de
a inventa evenimente, fără vreo preocupare anume pentru sens. Romane ca Adela, Bizu, Bietul Ioanide sunt, toate,
„autobiografii ale posibilului”, după inspirata definiţie a lui
Stendhal. Intermezzo nu face excepţie. Cât priveşte precauţiile autorului empiric, nimic nou sub soare. Să ne amintim
că Ibrăileanu, constrâns de nevoi financiare să-şi publice
manuscrisul păstrat ani buni în sertar, cerea insistent editorului să dezmintă întâmplătoarele apropieri dintre persoana sa şi aceea a doctorului Codrescu. Suspectă insistenţă, care mai curând îngroaşă bănuiala, întărind confuzia.
Teoretician hârşit, uns prin acordul unanim al fidelilor
drept „papă al textualismului românesc”, Marin Mincu nu
avea cum să cadă în capcana unor asemenea dezminţiri
puerile. E drept, nici inovaţiile tehnice din Intermezzo nu
mai au, astăzi, ponderea descoperirilor revoluţionare de altădată. Problematizarea inextricabilă a raporturilor dintre
autor-narator-personaje, dintre ficţiune şi aşa-numita „realitate”, chiţibuşurile textualiste servite cu aleasă pedanterie acelei categorii bine reprezentate de intelectuali cultivaţi în pripă şi obişnuiţi să citească literatura ca pe o încâlcită şaradă, toate trucurile acestea discursiv-compoziţionale trebuie prizate cum grano salis, în felul unor simpatice
elucubraţii făcute să învioreze naraţiunea şi să dea satisfacţie superstiţiei faţă de limbaj a omului comun, a primitivului ce zace încă undeva ascuns în fiecare dintre noi. E mai
uşor, totuşi, să ascultăm de chemarea altor ispite exegetice,
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lipsite de misticism, cu priză mai directă la pedestra realitate. Şi la textul ei transparent, fireşte.
Dealtfel, în numeroase secvenţe, prozatorul se delimitează explicit de convenţiile realismului şi de poetica mimesis-ului, taxată cu argumente irefutabile drept facilă,
inautentică, falsă prin înseşi principiile care o guvernează.
Dovada: procedeul stereotip al descrierii, folosit cu smintită perseverenţă în literatura mai veche pentru a tezauriza
inutil fragmente moarte de timp, bucăţi încremenite din
viaţa unor fiinţe coborâte parcă din muzeul figurilor de
ceară. Iluzia verosimilităţii rămâne, în viziunea prozatorului, un deziderat minor, la îndemâna meşteşugarilor cu
ochi bun şi mână iscusită. Nu mai mult de atât. Prin urmare, scriitorul trebuie să îndrăznească altceva, să aibă curajul
de a pune totul în joc, renunţând la orice prejudecată aşazicând literară, pentru a prinde în pagină măcar un strop
din sâmburele de foc al fiinţei sale lăuntrice, al acelei esenţe
incomprehensibile care desenează conturul unic al personalităţii creatoare. Obiectul discursului narativ ar deveni,
în consecinţă, chiar procesul scriiturii în sine, după cum
insistă autorul în numeroase pasaje. Să-i dăm cuvântul:
„Romanescul (...) mi se pare depăşit, întrucât nu reuşeşte
să capteze ceea ce e viu în scriitură, acel curent semiozic
emanat de sentimentul agonic care consumă corporal fiinţa narantă. (...) Scriu la roman, nu mă pot despărţi de firul
lui; e o bucurie perversă în actul scriiturii, mă simt eliberat
cu fiecare cuvânt aruncat pradă hârtiei: observ cum scriitura se repede hulpavă să înghită tot ceea ce este în exces în
mine şi trebuie golit, să mă golesc de toate cuvintele ce s-au
îngrămădit în arhiva sentimentală a corpului”.
Marin Mincu propune, aşadar, un alt gen de literatură, cu rădăcini în straturile adânci ale biograficului decantat ontologic, o literatură mai autentică, ergo mai adevărată
prin caracterul spiritual, simbolic, de experienţă revelatoare. Lectura într-o astfel de cheie ar putea explica şi subtitlul
primului volum (Aurora), cu trimitere directă la celebrul
tratat al lui Jakob Boehme şi la simbolismul alchimic conotând momentul fecund al germinaţiei – fiindcă tot am
adus vorba, merită semnalată relevanţa apropierii dintre
scenariul cristalizării personalităţii şi procesul alchimic al
sublimării materiei (pentru detalii, se poate consulta cu folos C.G. Jung, Psihologie şi alchimie). N-are rost să insist pe
linia asta, pentru a nu repeta lucruri care s-au spus deja, şi
încă mult mai bine (vezi studiul lui Octavian Soviany publicat drept postfaţă la Intermezzo 3, Editura Albatros, Bucureşti, 2001). Aş adăuga doar că, în acord cu alegaţiile sale
teoretizante, prozatorul optează pentru fragmentarism ca
singură formă discursivă posibilă: „Nu pot să mă exprim
decât în fragmente, în intervale, pentru că existenţa mea e
fragmentată, petrecându-se toată în intervalul dintre semne; trăiesc doar din acele pulsiuni ce s-au fixat în memorie
şi acum se materializează, vorbesc despre mine”.
Justificarea aceasta tehnică e anticipată de episodul autobiobrafic (cf. Intermezzo I) în care e vorba despre distrugerea oglinzii din casa părintească, moment dramatic,
marcând înstrăinarea de sine. În volumul al II-lea al ciclului, rotunda, învoalta imagine speculară de altădată tinde
să se recompună din cioburile unui discurs pe mai multe
voci, dintre care funcţia de reglaj o îndeplineşte „dublul”
(marcat în text de scrierea în cursive şi de indicaţia generică „Celălalt”), un fel de conştiinţă-ecran cu rol frenator,
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ca daimonul socratic. Aşa se explică încercarea vădită de
obiectivare a discursului, asumat acum în deplină cunoştinţă de cauză după ce, în primul volum, prozatorul tematizase scindarea eului, înstrăinarea de sine prin iubire şi confruntarea răvăşitoare cu alteritatea.
În consecinţă, relaţia beligerantă, marcând opoziţia
radicală masculin-feminin, din Intermezzo I, se modifică
sensibil aici, ca într-o partitură pe mai multe voci compusă pentru unul şi acelaşi subiect-ventriloc, autor, personaj,
receptor şi interpret al propriului text, deopotrivă. Mutaţiile sunt semnificative şi la nivel compoziţional, pentru că
scriitorul nu mai păstrează varianta simplissimă, eficientă în alte circumstanţe, a dialogului dintre jurnalele celor
doi parteneri de cuplu. În Intermezzo II protagonistul are
însă o personalitate mai precis conturată şi se află deja pe
altă treaptă a formării sale spirituale. Ca atare, autorul de
pe copertă nu se mai oboseşte inutil să-şi ascundă identitatea şi acaparează în totalitate discursul, luându-se exclusiv pe sine ca obiect de investigaţie. Dar, pe lângă ipostaza
de solilocviu (relaţia cu „Celălalt”) a discursului romanesc,
scriitura surprinde şi în cazul de faţă confruntarea cu alteritatea feminină, experienţă fundamentală, fără de care
constituirea „subiectului ontologic” (miza declarată a textului) nu e cu putinţă. Aşa se face că obsesia purităţii şi a
originarei androginităţi se păstrează în continuare intactă:
„Cine vrea să rămână nemuritor, trebuie să-şi reamintească forma sa originară, androginică şi să tindă din nou către acest bine suprem. Actul narcisic (iubirea de sine paroxistică) a condus, însă, în mod paradoxal, la împlinirea în
amorul carnal. (...) Această obsesie a condiţiei androginice
nu e altceva, dintr-o anumită perspectivă, decât o încercare de a conserva starea de puritate: a fi pur înseamnă a-ţi
fi autosuficient, a te regăsi întreg în tine însuţi, a nu avea
nevoie de Celălalt. Dar înseamnă şi a fi steril. Odată cu dedublarea (sciziunea) fiinţei (şi a corpului) începe eroziunea
(şi moartea). Încă o dată, trebuie să acceptăm că eroziunea
prin eros a îmbogăţit fiinţa, întrucât a dus la inventarea discursului amoros”.
Coborând la nivelul faptelor, textul ne avertizează că locul iubitei trădătoare (A.) este luat acum de o femeie mai
cuminte (G.), care ştie să profite de situaţia dificilă a bărbatului divorţat şi să-i panseze inteligent rănile. Convalescentul acceptă oarecum placid profilaxia, fără să repete totuşi
greşala de a vedea în prevenitoarea fiinţă din proximitatea
sa, ca în trecut, un camarad demn de toată încrederea. Din
această cauză, notaţiile de jurnal ale femeii nu mai constituie, în text, un corpus de sine stătător (ca în primul volum), ci sunt absorbite, prevăzător, în discursul suspicios al
actantului (sic!) masculin, pentru a nu mai lăsa loc tendinţelor segregaţioniste, puseurilor iraţionale de independenţă. Suferinţa provocată de trădarea fostei iubite declanşează
irepresibile anxietăţi şi un foarte exigent examen de conştiinţă, în vederea desluşirii adevăratelor cauze ale despărţirii. Eşecul în amor e pus, corect, pe seama complexului de
virilitate şi a eroismului păgubos care mutilează viaţa, mereu imprevizibilă (Celălalt: „...un narcisism orb ne poartă
paşii şi ne privim în oglindă cu fudulie vrând să ne admirăm profilul de eroi. Dar toţi eroii sunt falşi, prea îşi calculează fiecare mişcare în vederea unui scop meschin, prea
ştiu totdeauna ce va urma şi cum se vor descurca”). Relaţia cu A. se rupe, aşadar, pe fondul lipsei de maturitate şi
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al inadecvării dintre rigidul proiect existenţial şi situaţiile
concrete de viaţă. Retrospectiv, protagonistul constată, păţit: „eu doar aveam impresia că sunt foarte sigur de mine şi
de ceea ce trebuie să fac, altfel mă frământam clipă de clipă
pentru orice gest, pentru orice cuvânt pe care-l spuneam.
Din timiditate mă vedeam adeseori izbucnind violent, dar
totul nu era decât o mască pe care mi-o puneam spre a ascunde fondul secret, fondul pur. Precum în zen simţeam că
totul e vid şi aveam aceste gesturi de negaţie, aceste refuzuri ce păreau premeditate de o prealabilă cunoaştere, dar
ele nu erau decât reacţii instinctive, un mod copilăros de a
mă apăra de agresivitatea celorlalţi care, cu cât te văd mai
descoperit, mai deschis confesiunii, cu atât te lovesc mai
eficient”.
În urma neplăcutelor confruntări cu lumea din jur, personajul se retrage tot mai mult în spaţiul securizant al literaturii şi al unui mariaj confortabil, încheiat în nişte termeni precişi, care să interzică ieşirile necontrolate ale pasiunii. Prin extirparea elementelor excedentare de suspense romanesc, textul se modifică în consecinţă şi capătă un
mai pregnant caracter autobiografic, câştigând în autenticitate. Amintirile din copilărie şi adolescenţă, debutul literar, emoţiile legate de publicarea primelor cărţi, susţinerea
doctoratului, fascinaţia pentru Ion Barbu, intrarea în universitate, plimbările pe faleză, toate amănuntele de acest
gen plasează naraţiunea în trena literaturii de tip memorialistic, cu precizarea că proiectul prozatorului este infinit
mai ambiţios, după cum am avut deja prilejul să constatăm.
Astfel, pe lângă aspectul ei banal şi lipsit de semnificaţie,
imediat perceptibil, „realitatea” îşi dezvăluie finalmente şi
cealaltă faţă, ascunsă, care se dovedeşte a fi, nici nu-i de
mirare, imposibil de prins în concept, inconsistentă ca o
alunecoasă fantasmă. De aici şi opţiunea tranşantă a prozatorului: „Am tot mai des senzaţia de pierdere şi ameţeală, o stare ce-mi vine mai ales după ce scriu sau după ce
citesc prea mult. Nu mai pot să receptez realitatea nemijlocit, o străbat mai întâi noţional şi dacă observ că există momente când aceasta nu se mai organizează conform
deprinderilor anterioare, mă opresc şovăind, neştiind bine
ce să aleg. Realul se manifestă ca un spaţiu al terifiantului,
monstru rapace repezindu-se să mă înşface cu mii de guri
ce se dovedesc tot atâtea goluri imense (...) De aici derivă
neîncrederea absolută în topografia realităţii; am impresia
că această topografie este aleatorie şi se schimbă (sau poate fi schimbată) după toanele imprevizibile ale unei voinţe
ezoterice, imposibil de stăpânit şi cenzurat. În consecinţă,
încep să substitui realul cu semnele realului, trăind astfel
într-o realitate secundă care nu ţine cont de tranzitivitatea comunicării; încep să prefer literaritatea referenţialităţii”.
După cum s-a văzut, în Intermezzo II experienţa scriiturii acaparează lacom spaţiul confesiunii, fără ca jetul textualist şi metaliteratura sofisticată să înăbuşe cu totul ispititorul fior al vieţii care se vieţuieşte. Trădat în amor şi înşelat
de prieteni, tânărul intelectual se scutură acum de lutul patimilor mărunte pentru a putea visa în sfârşit liber, cu ochii
deschişi, la destinul său de om fără însuşiri şi de scriitor
genial. Însă orice vis, fie chiar mult mai modest, se răzbună. De aceea, cred, imaginea bâlciului din final sugerează
iminenţa reconcilierii cu viaţa, anticipând parcă următorul
episod din biografia mitică a eroului nostru. Şi, bineînţeles,
un nou capitol din romanul scriiturii.
HYPERION
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În timpul relativ frecventelor mele călătorii în Ţara Fagilor, în special în ultimul pătrar al secolului trecut, am
avut repetate ocazii de a mă convinge că distinsul literat
şi om de cultură Vasile Leviţchi este unul dintre spiritele
viguroase şi polivalente, animate de o înaltă responsabilitate patriotică, ce catalizează o importantă parte din viaţa
spirituală românească din Cernăuţi. Natura îl înzestrase
cu virtute de albină, virtute sporită de forţa intelectului
şi voinţa de om perseverent, care nu se lasă copleşit de
aşteptarea capricioasei şi migratoarei păsări a inspiraţiei,
acolo, pe tărâmuri opresate, unde conta lupta pentru o
respiraţie – liberă cât de cât. În timp ce energiile anumitor
confraţi de-ai săi au sucombat în clasica slăbiciune (ca...
urâciune!) a neamului nostru, depistată/ decodată/ de-hieroglifiată (se ştie care!) încă de luminatul prinţ Cantemir, Vasile Leviţchi rămăsese dedat acumulărilor durabile, studiului literaturii şi istoriei, achiziţiilor cotidiene de
cultură, toate implicate în sinteze intime şi profesionale,
în urma cărora se întâmplă ceea ce André Malraux numea „transformarea experienţei într-o conştiinţă cât mai
încăpătoare”.
Cu toate ale sale, făcea parte din distinsele personalităţi despre care se spune că insuflă mai multă viaţă patriei lor. Întru susţinerea acestei aserţiuni, acolo, în dulcea Bucovină amărâtă de străini, aflam destule dovezi şi
argumente convingătoare. Astfel, în satul Carapciu elevii
amenajaseră cu recunoscătoare dragoste un colţ al clasei ce oglindea activitatea scriitorului şi fostului lor director Vasile Leviţchi. La ziarul regional „Zorile Bucovinei” activau discipoli angajaţi şi îndrumaţi pe timpurile
când acest organ de presă era condus de Vasile Leviţchi.
În şcolile româneşti din Bucovina dăruiau lumina de carte pedagogii care, la Universitatea din Cernăuţi, i-au fost
studenţi profesorului Leviţchi, ale cărui prelegeri despre
literatura română au rămas şi până astăzi ca un ecou răvăşitor de amintiri şi catalizatoare de inteligenţă. Încă
de pe când se anunţau ca poeţi-debutanţi, ce se ţineau
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neîndemânatic de coama şi între aripile mitologicului bidiviu, au fost sfătuiţi şi susţinuţi de maestrul Leviţchi şi
Ilie T. Zegrea, şi Arcadie Suceveanu, şi Vasile Tărâţeanu,
şi Simion Gociu, şi Ştefan Hostiuc... Pe lângă beneficiile
de ordin juvenil-profesionist, aceşti colegi au însuşit de la
confratele lor mai mare şi instructivele lecţii de cutezanţă
şi perseverenţă, de stoicism în faţa vitregiilor abătute dinspre nord şi extrem de necesar, stoicismul, mai ales astăzi,
acolo, în preajma Carpaţilor neliniştiţi prin câmpul magnetic al existenţei şi istoriei falsificate, unde orânduirea
statală nu este propice creşterii şi afirmării mai tinerelor
talente româneşti.
Pentru concetăţenii săi, Vasile Leviţchi oferea înalte
exemple de slujire cu credinţă filială valorilor lăsate de
înaintemergători, vestigiilor istoriei, în apărarea cărora
folosea condeiul cu grafitul ardent, dar şi tribuna, când
avea ocazia sau când i se permitea să apară în faţa bucovinenilor. Dar şi simplul sunet de telefon, răvaşele laconice
(deţin şi eu câteva) adresate prietenilor, colegilor. Dar şi
misiva incisivă expediată instanţelor. În pofida energiilor pe care i le mistuiau programatic hărţuielile birocratice, Vasile Leviţchi era unul din cei mai activi şi combativi scriitori de-ai noştri, care întreţineau efectiv circulaţia ideilor în câmpul jurnalisticii. E de menţionat, că ieşirea curajoasă în arena zilei a publicistului Leviţchi nu
s-a produs doar odată cu startul restructurării, care avea
să fie prologul colapsului Uniunii Sovietice. Mulţi cunosc
acest lucru, însă remarca e pentru eventualii tinerii cititori, pe care i-aş sfătui să citească volumul de publicistică
„O, sfântă naivitate” (1973), pe care protagonistul nostru
îl întregise din textele publicate în săptămânalul chişinăuian de odinioară „Cultura”. Iar, peste ani, tabletele inserate la rubrica „Multe trec pe dinainte” puteau fi asociate
cu semnalele emise de un seismograf sensibil, care înregistra problemele confuzului cotidian dintr-o societate
în agonie, care învederau lucrurile nefaste, încercând să
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propună şi unele soluţii de ameliorare, întru deschiderea
unui viitor al libertăţii depline.
Pentru a evidenţia o caracteristică generală, ar fi de
constatat că opera jurnalistică a lui Vasile Leviţchi era
elaborată sub semnul nestinselor speranţe, ce făceau scut
de apărare contra teroarei istoriei concrete ce destabiliza
elementele etno-psihice din care a pornit plămada neamului nostru. Ţin minte cu câtă acuitate răzbătea această
idee dintr-un interviu pe care Vasile Leviţchi îl acordase
în primvara anului 1989; era ca un strigăt dureros, chemat să atragă atenţia asupra decăderii memoriei noastre
naţionale, asupra tragismului amneziei, surzeniei la sensibilitatea încă neatrofiată de vrăjmăşiile imperiale, bolşevice. El se distanţa net de unii „colegi” precauţi, angajaţi
în serviciul, la vedere sau „secret”, pe care li-l remunerau autorităţile comuniste – posturi, bani, case, onoruri,
decoraţii.
Erau timpurile propice renunţării la minciunile festive, timpurile demascărilor şi scriitorul cernăuţian, stabilit
la Chişinău (îmi spunea că acest oraş îi face bine, că i-a
reîntors tonusul vital), îşi îndemna compatrioţii bucovineni să abandoneze ciurul precauţiilor exagerate, impuse
de aşa-numita psihologie regionalistă, şi să-şi ceară dreptul la toate cele necesare unei supravieţuiri şi dăinuiri în
istorie ca neam, limbă, conştiinţă. În zona carpatină, anii
de înfricoşare şi aservire faţă de neadevăr scoseseră „pe
linie moartă” multe spirite care, într-un climat favorabil,
ar fi produs idei importante, artă de valoare, cultură autentică. Se ştie că perioada de limitare brutală a orizontului uman au resimţit-o (o mai resimt!) feroce locuitorii
regiunilor-provincii, nenorocoase din multe puncte de
vedere (şi... ne-vedere). Aici, cu „bună” şi programatică
ştiinţă birocratică, antiromânească, au fost obturate arii
importante de adevăr – lucru imposibil într-o societate
liberă, de dezvoltare normală a culturii celor care, ca ieri,
erau majoritari, dar, în urma deznaţionalizării, au ajuns
„minoritate”. Aici, acolo, au avut de suferit incomparabil
mai mult monumentul şi documentul identităţii şi fiinţării naţionale: limba română.
Anume asupra acestor şi altor obligaţii neîmplinite la
vreme focaliza atenţia şi durerea Vasile Leviţchi, scriitor
împătimit întru echitate umană. Iar concepţia sa principală era, că adevărul şi cultura poporului nostru au cu
totul alte hotare decât cele trasate de geografii regionale,
statale. Or, precum spunea cineva, importă nu doar spaţiul geografic al unui popor, ci şi volumul istoric, şi cuprinderile sale spirituale. Toate astea, în Bucovina românească, au fost şi sunt drastic limitate, falsificate.
Vasile Leviţchi nu se rezuma la depistarea şi diagnosticarea nenorocirilor istorice care au tăbărât peste destinele
celor de până la noi şi peste ale contemporanilor noştri, ci
sugera şi căile de ameliorare a situaţiei, nu o singură dată
venind cu argumente bazate pe rigoarea ştiinţifică (era un
împătimit al bibliotecii!), astfe că, în ansamblul lor, articolele şi eseurile, confesiunile şi tabletele sale, dimpreună
cu poezia, oferă alarmante lecţii etno-etice elaborate sub
semnul reflecţiei filosofiei sociale. Sigur, şi general-umane, pentru că pledoariile întru bine şi frumos ale autorului nu se referă doar la conaţionalii noştri din Nordul
Bucovinei sau din Sudul Basarabiei, ci vin în concordan-
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ţă cu ceea ce anticii numeau Pro mundi beneficio (Întru
beneficiul lumii).
Sub aspect de practicism didactic, din gazetăria lui
Vasile Leviţchi se pot extrage exemple-model demne de a
fi recomandate viitorilor ziarişti: operativitatea şi nervul
polemic, condensarea la maxim a expunerii subiectului
şi, concomitent, elucidarea pe înţelesul câtor mai multora
a temei. Are un stil elegant, mijloace lingvistice plastice –
pe scurt, necontrafăcuta măiestrie în îngrijirea expresivă
a dulcelui, dar, uneori şi de unii, neglijatului nostru grai.
La redacţia săptămânalului „Literatură şi artă”, unde ani
de zile am fost încadrat ca om al scrisului, am trimis la tipar multe pagini semnate de maestrul bucovinean şi mă
cred îndreptăţit să depun următoarele mărturii: consider
că chiar şi cel mai pretenţios redactor n-ar putea clinti
din fraza lui barem o virgulă. Şi nici ar cuteza să adauge
vreuna. Primind ca ieri, să zicem, paginile de la Vasile Leviţchi, a doua zi mă pomeneam că poşta aduce o nouă variantă sau că prin telefon colegul îmi transmite precizări,
modificări. Aceasta ne întăreşte în părerea că şi prin cultul variantei, al reluării ideii din alte unghiuri de cercetare
şi noi perspective, prin exigenţa faţă de stil, în ansamblu,
şi a cuvântului, în parte, – fapt, de altfel, rar întâlnit în
acel final de veac grăbit, – Vasile Leviţchi rămâne de asemenea unul din literaţii noştri exemplari.
Lucru bine ştiut, dar şi trist în esenţa sa, că un om de
valoare, când este egalat şi de un artist pe potrivă, are şi
destui neprieteni. La acest capitol nu a fost în zodia excepţiilor nici colegul nostru cernăuţian, care a cunoscut
invidia şi pâra pe când era director de şcoală sau redactor de ziar, când preda la Universitate sau când devenise, pur şi simplu, un neangajat în serviciul oficial, om
care râvneşte şi îşi asumă scrisul ca act şi stare de libertate,
păstrându-şi independenţa opiniilor în raport cu puterea
diriguitorilor rău intenţionaţi, slab alfabetizaţi. A cunoscut oprimare birocaratică deschisă, precum şi cea venită dintr-o lucrare camuflată; a cunoscut infama strategie
a omiterii sau obstructizării sale în procesul literar-cultural bucovinean, strategie pusă la cale de inşii corupţi
de putere şi mediocritate. În urma întâmplărilor ardentconflictuale a suportat veninul interdicţiilor şi prigoanei.
Dar cu toate că Vasile Leviţchi a fost din rândul artiştilor
care intră frecvent în criză de destin, el nu s-a considerat un înfrânt. Şi nu numai din motivul că a ştiut să-şi
compenseze limitarea spaţiului libertăţii exterioare prin
nemărginirile intimităţii, ci şi pentru că a găsit reacţiile adecvate la invectivele orbeţilor. Că doar poseda şi săgeata epigramei, şi ţeapa parodiei. Şi chiar atunci când
deja se stabilise la Chişinău, unde spunea că se simte mai
în apele şi cernelurile sale, se mai găseau din cei care să
umble cu umbră de tăciune pe la geamurile sale, însă literatul reuşea să rămână străin de compromisuri, principial în simpatii şi neprietenii, ţinându-se departe de piaţa
minciunii, îngâmfării şi înjurăturii de mahala, pe care o
utiliza ţâfnosul de duzină, oportunistul ce-i dădea ba cu
Lenin, ba cu partidul, ba cu patriotismul românesc, din
toate storcându-şi beneficiul, arginţii. Îl ajutau şi îl salvau
înzestrarea artistică şi intelectuală, munca şi onestitatea.
La o adică, zicea şi Nikos Kazantzakis-înţeleptul că „cea
mai bună politică în timpurile ticăloase este cinstea”. Astfel că, în pofida umbrelor, bruierilor, antenele sufletului
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şi cugetului lui Vasile Leviţchi erau orientate spre binele
şi frumuseţea lumii, spre bibliotecă şi prietenia înnobilatoare. Şi spre muzica slovei, dar şi muzica propriu-zisă,
în special – a folclorului necontrafăcut, din care deţinea
sute de înregistrări.
Într-un timp, când îi venea tot mai greu să urce la volanul automobilului şi să ajungă la Chişinău, ruga prietenii să-i aducă imprimări pe banda magnetică de la manifestările consacrate calsicilor literaturii române. Şi, de
cum obţinea aceste daruri de comunicare cu consângenii,
cu înaintaşii din istorie şi confraţii din acea contemporaneitate imediată, le telefona lui Ilie T. Zegrea, Vasile Tărâţeanu, Mircea Lutic, Ştefan Hostiuc, Simion Gociu, invitându-i să vină să asculte veşti, aproape bune, de la Chişinău, să simtă cum marele public se întoarce spre lumina
izvodită din orizonturile istoriei, să simtă cum se luminează de suflet şi de minte, întru dezmorţire şi trezire a
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conştiinţei de neam. Fiindcă, scutier al speranţelor, precum era, Vasile Leviţchi rămânea integru: distins, mereu
având un bun şi ales apetit cultural, siguranţă în observaţiile de viaţă şi aşezarea lor în expresiile plastice ale textelor. A rămas mereu personalitatea care îşi făcuse din
profesiunea scrisului obiectvul existenţei. Fiindcă pentru
Vasile Leviţchi scrisul a reprezentat însăşi garanţia Memoriei de Om şi de Neam, fapt de care m-am convins la
agapele din casa lui de pe strada Alba Iulia din Chişinău,
în călătoriile noastre la Galaţi sau Bucureşti, unde îmi
arăta cazarma în care fusese pompier militar, locul unde,
în timpul bombardamentelor din august 1944, nu departe de el căzuse o bombă care – ce noroc! – s-a afundat în
pământ, fără a exploada. Multe din cele pe care le-am trăit în dimpreunul-a-fi al confreriei scriitoriceşti le aflu şi
din cărţile sale, pe care le-a ctitorit cu negrabă, migală şi
seriozitate demne de a fi urmate.

Monahul Daniel CORNEA

Cultură şi cateheză

Esenţială odinioară, instituţia catehezei este căzută astăzi
într-un nemeritat derizoriu. În Dicţionarul de Teologie
Ortodoxă (ediţia1994) al părintelui prof. dr. Ion Bria, cuvântul nici nu apare. La ora de faţă, ajunge doar să pronunţi cuvântul „cateheză” şi prima imagine care îţi vine
în minte seamănă cu aceea a manualului pentru şcoala
de şoferi. Numai că în locul celor trei sute şi ceva de întrebări clare şi la obiect, manualele de religie par scrise
în cadenţa unui marş ideologic. Ca şi cum Dumnezeu
s-ar afla în campanie electorală, ca şi cum ar fi un produs
căruia i se face reclamă.
Într-o mărturisire de credinţă apărută prin anii 90, la
una din pagini, aflăm următoarea formulare: De ce trebuie să-l iubim pe Dumnezeu? – urmată desigur de un răspuns. Cine a iubit însă vreodată ceva ori pe cineva pentru
că a trebuit să o facă, pentru că manualul de corectitudine,
curricula şcolară, preotul ori familia i-au cerut să o facă?
Nu există nici educaţie, nici constrângere, nici seducţie care să-l facă pe om să iubească. Prin educaţie aflăm
de Dumnezeu şi eventual ajungem să credem în El. Nu
trebuie să uităm însă că dracii cred la rândul lor şi se
cutremură!
Pornind de la aceste premise foarte smerite, demersul
nostru se aşează pe singura temelie justă: cel în faţa căruia mărturisim Ortodoxia nu este subiect al unei îndoctrinări, al unui „dresaj” religios, ci Chip al lui Dumnezeu,
binecuvântat cu darul deplinei libertăţi, atât cât încape ea
în hotarele firii.
Într-o discuţie purtată recent pe marginea temei educaţiei, un tânăr duhovnic a fost de părere că este de preferat să izolăm copilul şi să-l ajutăm să crească în Dumnezeu înainte de a se confrunta cu realităţile lumii. Un copil
nu creşte însă în Dumnezeu ca o ciupercă. El creşte în
Dumnezeu dacă vrea.
Educaţia, exemplul personal, deprinderea bunelor
obiceiuri etc. sunt toate de un folos extraordinar. Ele nu
transformă însă pe nimeni în mod automat într-un ostaş
al lui Hristos. Putem educa un copil să fie politicos, să nu
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treacă pe roşu etc. Dacă suntem sfinţi ori maeştri îl putem
educa să se poarte cu oamenii ca şi când i-ar iubi. Ceea
ce nu putem este să-l facem să-i iubească de-adevăratelea! Diferenţa este aceea dintre smochina pictată şi cea
comestibilă.
În aceste condiţii, desigur că trebuie să protejăm copiii, să nu-i abandonăm în faţa televizorului ori a computerului. Nu trebuie să-i tratăm însă ca pe nişte reduşi mintal ori mai rău, ca pe nişte animale de companie! Evlavia
nu poate fi obţinută pe căile reflexului pavlovian. Două
lucruri ne cad în sarcină, însoţite de cuvenita rugăciune:
Să punem la dispoziţia celuilalt toate instrumentele
cunoaşterii. Să-l ajutăm să-şi dea seama ce anume este
bine, ce anume este rău şi eventual de ce.
Să-l îndemnăm, prin faptă şi prin cuvânt să aleagă
binele.
A pune la dispoziţia unui om toate instrumentele cunoaşterii echivalează cu a-i oferi o alimentaţie sănătoasă.
Mintea şi sufletul extrag din cunoaştere principii nutritive, aşa cum trupul o face din hrană. Diversităţii extraordinare a firilor, constituţiilor şi gusturilor ar trebui să i
se răspundă pe cât cu putinţă cu o totalitate a ofertei culturale. Aceasta ar fi în linii mari etapa naturală, a maturizării fireşti. Ştim însă că acolo unde există valoare este
implicat, fie şi tangenţial, harul lui Dumnezeu, ceea ce
deschide o perspectivă a vieţii duhovniceşti. Cateheza nu
este îndoctrinare, ci privire aruncată eternităţii în, prin
şi dincolo de această lume şi viaţă de toate zilele. Hristos
nu ne-a livrat un pachet de abstracţiuni. Nu a luat trup de
înger. Învăţătura de credinţă trebuie să considere aşadar
realităţile lumii nu pentru a se pierde în ele, ci pentru a
le parcurge în modul în care le-a parcurs Domnul. Ducând roadele lor legitime înaintea altarului pentru a hrăni
cu ele Biserica.
Uităm adesea că înainte de a fi creştini trebuie să fim
oameni, oameni întregi, oameni în toată firea. Nu putem pretinde să vieţuim duhovniceşte atât timp cât uităm datoria de a fi oameni. Nu putem pretinde că ne
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îndeletnicim cu rugăciunea ori cu teologia aleasă atât
timp cât neglijăm grija faţă de aproapele şi datoria civică.
În această ordine de idei, orice manifestare a bunului simţ
comun ne este de folos nu doar omeneşte: ea trebuie să fie
recuperată ecclesiologic. Incinta bisericii va fi întotdeauna locul predilect în care conţinuturile lumii şi ale vieţii
devin transparente în lumina veşniciei.
Creştinilor nu li se cere să devină experţi în probleme
lumeşti. Le este de folos totuşi să ştie pe ce lume se află.
Aici îşi are locul „cultura generală”. Aici îşi are locul Cinema-ul, în calitatea sa de vehicul cultural privilegiat al începutului de mileniu. Există o ofertă cinematografică potrivită tuturor vârstelor sufleteşti. Nu oricui îi prieşte însă
orice film. Mai mult: nu oricine este capabil să abordeze
orice film. În măsura în care propune o lectură adecvată,
educaţia creştină poate afla totuşi în cinema un instrument formidabil.
Ajuns la vârsta deplinei maturităţi, Cinema-ul este în
stare să spună enorm de multe lucruri şi o poate face în
cele mai variate moduri. Un excelent material didactic
aşadar, acoperind întreg spectrul educaţional, de la abecedarul credinţei şi până la nivelele cele mai riscat adânci,
acolo unde firea îşi negociază propriile limite.
Un exemplu: încercăm să facem accesibil conceptul
teologic fundamental, axial, în jurul căruia pivotează întreaga teologie: persoana. Ce este persoana? Şi spunem:
persoana este cutare şi cutare. Şi spunem: omul este individ atât timp cât rămâne prizonier al propriului egoism
şi persoană în măsura în care izbuteşte – în iubire – să
iasă din sine şi să trăiască pentru celălalt. Şi spunem: sunt
în măsura în care îţi sunt. Şi spunem: iubirea e mai tare
ca moartea. Nu este aceasta tema predilectă tuturor lovestory-urilor? Iată însă că vine un film care ne ilustrează
că iubirea este mai tare nu doar decât moartea, ci şi decât
uitarea, care în unele privinţe e mai rea decât moartea.
Cel ce alege să uite nu are „circumstanţele atenuante” ale
mortului. Cine iubeşte şi lasă – vorba cântecului…
Eternal Sunshine of The Spotless Mind – nimic „spiritual”, nici o aluzie morală ori religioasă. Şi totuşi, filmul
acesta ne arată ce înseamnă persoana mai bine decât ar
face-o un milion de cuvinte. Joel şi Clementine sunt un
fel de Romeo şi Julieta second-hand, obosiţi, îmbătrâniţi
în traume minore şi eşecuri comune. Relaţia lor, ne-aureolată de cine ştie ce glamour romantic, se uzează la rândul ei, asemenea majorităţii celorlalte. Cu toate acestea,
în chiar acele clipe în care amintirea Clementinei este
ştearsă metodic din creierul lui Joel, femeia are o criză, o
angoasă violentă. Totul în jur „o ia la vale”, nimic nu pare
să mai aibă sens. Inexplicabil? Din punct de vedere ştiinţific, da. Din punct de vedere teologic, nu.
Adevărata iubire are prea puţin de a face cu amintirile,
datele, socotelile. Putem şterge câte amintiri vrem, iubirea dăinuie. Relaţia dintre doctor (Tom Wilkinson) şi tânăra secretară (Kirstin Dunst) o reconfirmă. Cei care se
iubesc trăiesc, există fiecare în lumina şi în câmpul gravitaţional al celuilalt. Memoria, trupul, timpul şi spaţiul
sunt totuşi punţi de legătură între persoane– arderea lor
produce panică. Se vede treaba că nu sunt totuşi singurele punţi de legătură, de vreme ce în dimineaţa următoare
procedurii de ştergere a memoriei, întreg universul conspiră la regăsirea celor doi…
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Persoanele nu se definesc însă doar în iubirea dintre
bărbat şi femeie ori în iubirea maternă, ci şi în acea specie
de iubire învăluită cel mai adesea într-un aer retoric, dar
care uneori se pricepe să devină atât de concretă: omenia,
cumsecădenia, civismul. S-a spus că lupta noastră nu este
cu trupul şi cu sângele, ci cu duhurile răutăţii, care atacă în mod predilect dinlăuntru, dezlănţuind în mintea şi
inima omului un adevărat război nevăzut. Nu trebuie să
uităm, ori să ne prefacem că nu vedem că aceste duhuri
ale răutăţii atacă şi din afară spre înăuntru, ca să spunem
aşa, dezlănţuind astfel şi un război cât se poate de văzut.
Distincţia dintre evlavia individualistă, pietistă şi cea
bisericească, ortodoxă merită o dezbatere de anvergură.
Ne vom mărgini aici la următoarea observaţie: nu putem
pretinde că trăim lăuntric pentru Dumnezeu atât timp
cât suntem părtaşi – fie prin pasivitate fie în mod direct,
la uriaşa corupţie din jurul nostru. Vor fi desigur voci
care să spună că lupta cu spectrul generic al Corupţiei
este o luptă cu morile de vânt. Este chiar discursul predilect pe care marii corupţi îl servesc Bisericii: „ocupaţivă voi de rugăciune, post, lupta cu patimile şi alte chestii de genul acesta şi să nu vă intereseze ce facem noi cu
lumea”. Trebuie spus din capul locului: corupţii, cei care
deţin abuziv frâiele puterii, sunt slujitori ai satanei nu mai
puţin decât vrăjitorii, ucigaşii sau curvele. Chiar dacă nu
avem acces la pârghiile Marii corupţii, ne rămâne totuşi
datoria de a-i sta împotrivă, de a o diminua la nivelul fiecăruia dintre noi, în casa, parohia, mănăstirea fiecăruia,
în spaţiul public ori la serviciul fiecăruia. Dacă nu putem
să „salvăm lumea”, să limităm cel puţin proporţiile dezastrului. Datoria civică aşadar, care s-ar traduce prin grija faţă de aproapele s-ar cuveni să fie urmărită cu aceeaşi
atenţie cu care urmărim paza minţii şi a inimii!
Există filme extraordinare care ne arată cum dragostea de oameni este izbăvitoare, chiar şi în absenţa unui
reper teologic, cu condiţia să fie efectivă, prin urmare
jertfelnică. The Constant Gardener e un exemplu strălucit,
dar şi Bulworth, ori simpaticul The Man Who Sued God,
ori chiar The Good Sheperd, unde avem de a face cu un
act de curaj: Robert De Niro în calitate de regizor îndrăzneşte să arunce un impudic spot de lumină asupra tenebroasei Skull&Bonnes.
Nu doar filmele de ficţiune sunt relevante, ci şi reportajele, produsele jurnalismului de investigaţie. A fost nevoie de opt ani şi de o măsură legislativă intempestivă –
introducerea actelor de identitate biometrice – pentru ca
ziariştii creştini din România să ia act în mod public de
schimbarea vitezei şi a scalei în politica globală. „Organul fonator” al ortodoxiei româneşti a rămas până în momentul de faţă inert la mărturiile venite din sfera jurnalismului independent. Există o serie întreagă de reportaje
care făcând uz de bunul simţ comun dăruit de Dumnezeu tuturor oamenilor de pe faţa pământului, demontează punct cu punct întreaga mitologie construită în jurul
momentului de cotitură (turning point) - 11 Septembrie
2001. Cum putem pretinde să accedem la cele duhovniceşti atât timp cât suntem refractari bunului simţ comun?
Cum poţi pretinde să cultivi atenţia şi sensibilitatea duhovnicească necesare discernerii duhurilor, atât timp cât
refuzi să iei act de fapte incontestabile: că în gaura din
Pentagon nu avea cum să încapă un Boeing 747, că în
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craterul din Pensylvania nu a fost găsit nici un avion şi
nici un cadavru, că WTC 7 - clădire concepută ca domiciliu strategic şi înzestrată prin urmare cu o structură de
rezistenţă supradimensionată – nu avea cum să se prăbuşească în urma unui mic incendiu etc.
Reportaje de genul Loose Change ar fi trebuit să fie
dezbătute public, proiectate în aulele facultăţilor de teologie, incluse în programele omiletice. Autorii acestor
investigaţii nu sunt, în marea lor majoritate, ortodocşi.
Grija lor pentru adevăr face însă Ortodoxiei un nesperat
serviciu: desluşirea semnelor vremii. Am putea spune,
cu amară ironie, că instituţia bisericească a externalizat
funcţiunea profetică aşa cum unele spitale externalizează
serviciile de catering!...
Adepţii religiozităţii „mic-burgheze” vor spune că toate aceste lucruri nu privesc Biserica, că nu au nici o influenţă asupra vieţii duhovniceşti. Nu trebuie totuşi să fii un
susţinător înfocat al teoriei conspiraţiei ca să-ţi dai seama
că nu numai din interiorul nostru cel plin de patimi vin
săgeţile distrugerii ci şi din afara lui. Că această disoluţie a
comunităţilor, a comunităţii locale, parohiale, monahale,
a comunităţii româneşti în general, nu este naturală. Prin
urmare că un pic de solidaritate, de civism, ar merita să
fie susţinute din partea noastră cu ceva mai mult decât o
declaraţie de intenţie!
O educaţie cât mai cuprinzătoare ar putea fi de folos.
Nu ne facem iluzii: în absenţa unor repere duhovniceşti
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vii şi accesibile, beneficiile educaţiei rămân limitate. Ele
sunt reale totuşi! Oricum ne-am situa în raport cu acest
domeniu, este limpede că nu ne vom putea lipsi de instrumentul acesta preţios şi sofisticat care este filmul, documentul video sau cum vrem să-l numim. Este poate
timpul ca filmele – filtrate valoric, triate după feluritele
nevoi legate de vârstă, obiective pedagogice etc. – să fie
incluse în bibliotecile instituţiilor de învăţământ, ale parohiilor, ale familiilor şi folosite nu doar ca mijloace de
entertainement, ci şi ca material didactic. Este poate timpul ca obiceiul domestic al statului la televizor să fie înlocuit de vizionarea unui film bun, urmată de comentarii şi
dezbateri lămuritoare…
Raportate la ansamblul producţiilor cinematografice,
capodoperele vor rămâne întotdeauna extrem de puţine.
Ele sunt însă coerente teologic, ceea ce vrea să însemne că
ipostaziază just fapte de viaţă şi generează în felul acesta
percepţii adecvate, adevărate. Perceperea justă a lucrurilor adună mintea din rumoarea confuză a deşertăciunilor
cotidiene. Un film bun nu-şi propune să distreze, ci ne
invită să gândim, să reflectăm, să ne punem probleme, să
căutăm sensul lucrurilor. Ne invită pe căile contemplaţiei.
Şi indiferent de unde alegem să contemplăm ceva, indiferent ce anume alegem să contemplăm, atât timp cât o facem onest şi consecvent, căile contemplaţiei duc toate în
preajma adevărului, a Adevărului lucrurilor!
(Va urma)

Nichita DANILOV

De la Shakespeare la Cărtărescu şi oleacă îndărăt

“De la Shakespeare la Cărtărescu”. Nici mai mult, nici
mai puţin: acesta este titlul expoziţiei de gravură (s.n)
al cărei vernisaj a avut loc pe 29 ianuarie, la ora 19, în
incinta Institutului Cultural Roman din Bucureşti. Informaţiile privind evenimentul au fost de data aceasta
extrem de parcimonioase. Ziarele “Cotidianul” şi “Ev.
Z.”, precum şi revistele culturale afiliate, în care măcar
o data la două zile apar articole, interviuri cu şi despre
Cărtărescu, s-au mărginit să prezinte evenimentul doar
ca pe o simplă ştire. Mă interesau comentariile. Le-am
căutat pe Google. N-am găsit nici unul. Şi totusi, legînd
ştirile una lîngă alta, am aflat cîte ceva. Şi anume, că
expoziţia a fost organizată la iniţiativa Universităţii Naţionale de Arte şi că prezentarea a fost oficiată de însuşi
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rectorul acestei instituţii, d-na Ruxandra Dumitrescu,
în opinia căreia evenimentul trebuie văzut ca pe “o
lectură pe deplin înţeleasă”, desigur, în sens plastic, a
celebrelor Sonete ale lui William Shakespeare şi a volumului, de acum la fel de celebru, De ce iubim femeile, de
Mircea Cărtărescu.
Îmi pare rău că pe masa mea de lucru nu am cele
doua tomuri ca să le compar. Desigur, fiind scris în secolul vitezei, volumul lui Mircea Cărtărescu e mai consistent. Am mai aflat că expoziţia a fost organizată la
iniţiativa doamnei sau d-rei lector Anca Boieriu, care,
pornind de la aceste două nume, a vrut să atragă atenţia
asupra faptului că tehnica gravurii “începe să dispară
de pe simezele galeriilor de artă din Bucureşti”, ţinînd

Eseu

o pledoarie, în acest sens, pentru revenirea ei. Am mai
aflat, de asemeni, că la vernisaj a fost prezentă însăşi
“muza” unora dintre tinerii de la Secţia de Grafică, Mircea Cărtărescu, care, în cuvîntul său, i-a îndemnat pe
studenţi să facă în artă “totul din convingere”, ascultîndu-şi chemarea interioară, refuzînd orice compromis.
Cealaltă muză, Shakespeare, din păcate, absentînd de
la vernisaj, nu le-a putut transmite nici un sfat prietenesc. Nu ne îndoim totuşi de faptul că autorul nemuritoarelor Sonete a fost onorat de această companie. Nu
ştiu ce a spus în cuvîntul său nici domnul Horia Roman
Patapievici, directorul ICR, cînd a vorbit despre cei doi
autori. Nu ştiu dacă, prezentînd expoziţia, a apelat la citate din Shakespeare sau s-a marginit a pune în valoare
doar opera scriitorului omagiat. E posibil să fi împăcat,
cum se spune, şi capra, şi varza, citind din amîndoi. Neavînd la îndemîna prea multe informaţii, nu pot să reconstitui evenimentul legînd cele cîteva fraze culese cu
mare greutate de pe Google. Mă mărginesc a-l cita pe
dl. Patapievici, care, elogiindu-i pe studenţi, le-a spus:
“Ne bazăm pe onestitatea şi capacitatea unor oameni pe
care nu-i cunoaştem şi, dacă privim o civilizaţie ca pe
un tort, fiecare componentă a acestuia trebuie să fie la
locul său... La fel se întîmplă şi cu gravura...”. Fraza d-lui
Patapievici e destul de enigmatică. Putem deduce totuşi
că el a privit aceasta întreprindere ca pe una cît se poate de onestă. Şi dacă s-a referit la tort, a făcut-o tocmai
ca să atragă atenţia că acesta nu trebuie împărţit cu lăcomie, ci cu măsură. Că atît Shakespeare, cît şi Mircea
Cărtărescu trebuie degustaţi cu linguriţa, nu cu linguroiul. E posibil ca dl. Patapievici (dar şi alţi vizitatori)
să-şi fi exprimat regretul şi, totodată, speranţa ca printre tinerii care expun se află vreun nou Durer, vreun
Francisc Goya, vreun Gustav Dore sau alţi reprezentaţi
ai artelor frumoase... Desigur, tematica inspirată din
Shakespeare, dar şi din Mircea Cărtărescu e una cît se
poate de generoasă. Cît despre valoarea celor doi autori,
ea e - după umila mea părere - cel puţin egală...
Tot pe Google, am căutat şi lista invitaţilor sau măcar
o trecere sumară în revistă a personalităţilor ce au onorat Institutul. Invitaţiile oficiale au vizat, desigur, personalităţile de prim rang ale lumii noastre politice şi culturale, începînd, să zicem, cu Primăria capitalei, cu corpul diplomatic al ambasadelor acreditate la Bucureşti,
şi terminînd cu Parlamentul (pe care, totuşi, după cum
am văzut în presă, Mircea nu-l prea-nghite), cabinetul
Boc şi, bineînţeles, Preşedinţia. Nu ştiu cîţi ambasadori,
consilieri şi consuli, cîţi parlamentari şi cîţi miniştri
au onorat invitaţiunea, făcîndu-şi simţită prezenţa în
peisaj. După cum nu ştiu nici dacă la vernisaj au fost
prezenţi dl. Băsescu (preşedintele e un fan al operei lui
Mircea), d-na ministru Elena Udrea, sau dacă, din pricina unui program de lucru încărcat, cei doi au trimis
la fata locului cîţiva emisari, specializaţi atît în Mircea,
cît şi în Shakespeare... Cert este că la eveniment au participat oaspeţi subţiri, degustători de eros, vin şi poezie.
Cît priveşte prestaţia lui Mircea, aceasta sigur a fost la
înălţime. Autorul celor trei aripi ale Orbitor-ului e, de
felul său, un om binecrescut. Fiţi siguri că, dînd dovadă
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de bun simţ şi modestie, nu a sărit calul în nici un fel,
comparîndu-se cu Shakespeare sau regretînd faptul că
nu sînt contemporani. Nu, nicidecum, Mircea Cărtărescu s-a ferit să folosească expresii prea mari. Poate
că a pomenit doar cîte ceva despre literatura română şi
de faptul că, scriind într-o limbă de circulaţie restrînsă,
spre deosebire de Shakespeare, nu poate fi cunoscut pe
mapamond decît prin intermediari. Desigur că, dacă ar
fi scris în engleză, alta ar fi fost soarta lui... în fine, să ne
oprim cu supoziţiile.
Revenind acum la titlu... Citindu-l, chiar unii exegeţi ar putea să strîmbe din nas. În ce mă priveşte, eu
cred că e cît se poate de inspirat. Cum ne putem propulsa valorile naţionale, decît punîndu-le într-un context universal!? Shakespeare şi Cărtărescu sună minunat! Din păcate, lumea noastră literară e meschină şi nu
poate înţelege nici strategia, nici măreţia unui astfel de
eveniment. De ce nu Shakespeare şi Eminescu, de ce
Cărtărescu? se vor întreba mulţi. Le voi răspunde folosind cuvintele lui Cărtărescu şi ale altor iluştri condeieri: Eminescu se află “sub zodia clişeului”, el e “Luceafărul poeziei româneşti”, e “poetul nepereche”... De
aceea “el nu mai poate fi citit normal”. Mircea consideră
că poezia lui Eminescu “ne parvine după prea multe
negocieri şi renegocieri”, că opera sa nu poate fi citită decît prin “inevitabilul filtru istoric” specific descifrării tuturor scrierilor vechi. În fine, el e de părere că
“Eminescu este, de fapt, un caz trist în istoria noastră
literară”, de aceea el ne sfătuieşte “să-l lăsăm să-şi doarmă o vreme somnul” (de veci) şi să nu-l mai deranjăm
atît. El însuşi nu-l mai citeşte, aceasta fiindcă Eminescu
nu-i mai spune nimic. Altceva e cu Shakespeare. Shakespeare e vechi, dar totodata nou. Şi apoi el e cunoscut
în orice colţ de lume. La braţ cu Shakespeare, Mircea
Cărtărescu poate trece mult mai uşor peste hotare. Lui
Eminescu la ce i-ar folosi?! Plecînd de aici, trebuie să
înţelegem că expoziţia va fi una itenerantă, menită să
înconjure măcar de cîteva ori globul pămîntesc, pentru
a reveni, peste ani şi ani de zile, încărcată de glorie, la
Bucureşti?
Şi acum să continuăm să mergem mai departe, prin
fantastica junglă a receptării operei cărtăresciene, apelînd la cîteva citate desprinse din cîteva interviuri apărute în cotidenele ce-l împing a face declaraţii uneori inspirate, alteori hazlii (trebuie să recunoaştem cu
mîna pe inimă, că Mircea Cărtarescu nu e lipsit de har):
“Eu sunt, în cele din urmă, căutarea mea de sine… Exist
pentru că mă caut pe mine însumi. Nu mă caut ca să
mă găsesc; faptul că mă caut pe mine însumi este semnul că deja m-am găsit..” Şi: “Întotdeauna paradisul mi
s-a părut o rătăcire teribilă ca şi infernul...” E de prisos
să-l întrebăm pe Mircea unde s-a regăsit: răspunsul e
unul singur. S-a regasit în Shakespeare! El e noul Shakespeare. Dar şi Robert Musil: “N-am scris, nici n-am
publicat “Jurnalul” urmarind autenticitatea.… l-am
publicat, nu pentru voyeuri (s.n) care se uita la nudisti prin găuri facute în gard. Ca si Musil, prefer sa-mi
public postumele înca din timpul vietii, ca sa nu apara
apoi pline de greseli “ Kafka şi Joyce, pe care, de altfel,
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Mircea Cartărescu, îi aduce pe balanţa sa oximologică, cîntărind greutatea de litere a Orbitor-ului în raport cu Procesul, Catelul, şi America lui Kafka, dar şi
Ulyse, au fost ceva mai puţin preocupaţi de propria lor
posteritate. Nu numai jurnalele, ci şi romanele lui Kafka ne-au parvenit postum, cît priveşte Joyce, nici el nu
s-a grăbit să dea publicităţii tot ce mîna sa a aşternut
de-a lugul vemii pe hîrtie, ci a mai lăsat şi scrieri de
care să se ocope alţii… Urmaşul lui de pe plaiul Mioriţei, Mircea Cărtărescu, care, printre altele, e şi profesor universitar, nu prea are încrederie în exegeţii care
vor veni, şi face, pentru promovarea operei sale, de pe
acum nemuritoare, totul de unul singur. În fond, nu-i
putem aduce acuze grave că se ocupă de posteritatea sa.
În intervenţiile sale de-a derptul memorabile (articole, interviuri, anchete etc), după ce şi-a asigurat de pe
acum locul lîngă Dante, Goethe, Dostoievski, Tolstoi,
Thomas Mann şi alţi clasici ai literaturii universale, s-a
gîndit că e de datoria lui sa-i facă şi lui Shakespeare un
hatîr... De fapt, nu s-a gîndit el, ci s-au gîndit alţii pentru domnia sa; Mircea, doar, după un scurt răgaz de
cugetare, cînd a avut, presupun, oareşicare mustrări de
conştijnţă, a acceptat oferta. Era oare o favoare?! Vorbesc de Cartărescu, nu de organizatori. Sigur ca da. Ar
fi putut refuza. Dar s-a gîndit să nu-i pună pe tinerii
graficieni, impulsionaţi de d-na Boieriu şi dl. Patapievici, în dificultate… Nu ar fi fost frumos. Poate s-a gîndit, un pic, chiar şi la Shakespeare. În fond, Shakespre
ce făcuse pentru el ?! Nimic. Dar pentru ICR?! Aproape
nimic nici pentru ICR! Şi atunci? Păi, şi atunci, trebuia
sa-şi arate, într-un mod, ce-i drept, subtil superioritatea... Într-adevăr, Shakespeare nu a făcut nimic pentru
Mircea. Norocul lui a fost că s-a născur cu cîteve secole
mai devreme decît autorul Orbitor-ului. Va daţi sema
ce s-ar fi întîmplat dacă ar fi fost invers şi dacă, tot invers, ar fi avut parte şi de tot ce înseamnă fonduri ICR!
Deocamandată nimeni, nici măcar dl. Patapievici, sau
distinsa dna Anca Boieriu, nu s-a(u) gîndit să dea timpul înapoi. Cum să vă spun, vremea însă nu-i pierdută. Îl putem clona oricînd pe Mircea, ca să-l trmitem
în epoca elisabetană. Destinul a fost nedrept cu Mircea.
L-a plasat în Epoca Băsescu şi l-a făcut să cînte chiar nu
de dorul lelii la curtea lui. Dar credeţi că Elisabeta a fost
mai generoasă decît d-na Udrea? Poate ştie d-l Patapievici, noi nu ştim. Ce ştiu eu e că a apărut şi concurenţa.
Prin urmare, stimate d-le Roman fiţi atent la papion:
pe străzile din Iaşi bîntuie o necunoscută doamnă din
Sonate care se crede ba lord Byron, ba Petrarca, ba Napoleon. Dintr-un sentiment de compasiune faţă de semeni, distinsa doamnă, al cărei nume deocamdată sînt
nevoit să nu-l deconspir, a scris o carte ce se numeşte
De ce iubim bărbaţii… O veţi sponsoriza?!

2. Cărtărescu redivivus

În fine, dacă ne-am lua după ştirile şi cronicile ce
apar în Cotidianul şi EVZ, atunci întreaga noastră viaţă literară s-ar reduce la un singur om: Mircea Cărtărescu. În Cotidianul, de pildă, am dat pe căutare şi
am găsit peste 161 de titluri ce se referă la activitatea
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literară a autorului lui Orbitor: ”Mircea Cărtărescu reprezintă România la Festivaletteratura”; „Top librariile
Diverta” (Cărtărescu e primul loc?!); „Mircea e primul
meu cititor si eu al lui” (pai, se poate altfel?); „Die Welt:
Cărtărescu, un maestru al prozei scurte” (dar Mircea
deja scrie foarte lung, de aia e si maestru!); „De ce iubim scriitoarele?” (Opinia şi-o exprimă acelaşi Mircea,
zicind: „Eu iubesc autoarele femei (sic!) pentru ca sînt
puţine şi tuturor ne plac lucrurile rare”; el e de părere că
femeile, să poată scrie, au nevoie de trei lucruri: „bani,
independeţă şi intimitate”. Pornind de aici, Mircea, glumind, desigur, a declarat ca ar dori să fie cel puţin o
luna femeie, alegînd-o drept model pe „bătrîna şi buna
Ginny Woolf ”. I-aş sugera să încerce să fie şi Agatha
Christie sau Julia Kristeva, sau măcar Hortensia-Papadat Bengescu, care era bună şi ea! „Lumea îi cere femeii să fie mamă, soţie, bucătăreasă, să spele, să calce, să
meargă la serviciu, şi să mai aibă şi puterea să fie proaspătă precum Angelina Jolie”. O astfel de soartă nu-l incintă pe Mircea. „Femeia reprezintă sexul păcălit”, mai
spune el, după care conchide ferm: „O femeie nu poate fi Kafka”, şi asta deoarece, citez, „nici un bărbat nu
poate fi Kafka” şi, probabil, nici Cărtărescu...). După
acest scurt comentariu, îmi permit să trec în revista şi
alte titluri: „Suspansul zilei de miercuri” (Suspansul e
tot Mircea, literatura să ne ţină în sah! Suspansul zilei
de joi lipseşte, nici vinerea nu beneficiază de un statut
mai bun - Mircea scrie, deci posteste!); „De la Jane Austen la Simone de Beauvoir, prin Virginia Woolf ” (Mircea, de ce nu vrei sa fii o lună şi Simone de Beauvoir,
l-ai întîlni pe Sartre, aţi prinde muştele împreună, zău
aşa!); „Vedetele Zece pentru Romania ale lunii ianuarie” (Mircea e pe locul I, îl urmează Anamaria Marinca
şi... Oltcim Râmnicu Vîlcea). “Eminescu trece la masa
de negocieri” (negociază cu Cărtărescu, asistat de cîţiva arbitri pe post de critici literari sau poate viceversa,
miza e Istoria literaturii; n.n. - Eminescu e sfătuit să-şi
doarmă somnul de veci în debara); “Reţetele pentru revigorarea lui Eminescu” (nu există decît o singură reţetă: Mircea Cărtărescu,); “...Cărtărescu ne-a transformat
pe toţi în simpli glosari” (afirmaţia apartine lui Dan C.
Mihăilescu. Vă simţiţi cumva glosari?!); “Artele ies la
raportul anual” (în prima linie e “Orbitorul”, urmează
“Faust”-ul lui Purcărete, care stă în poziţie de drepţi în
fata lui: Înainte marş! Si: La dreapta, caporal!); “De la
cînepă la arta new media” (vedeta, pare-se, e Mircea!)...
în sfîrşit, dupa atîta apă bătuta-n piua, stă şi un titlu
demn de toată lauda: “Datorită Franţei, Cărtărescu are
succes international” (Anglia, sigur, îl invidiază, regina a avut un şoc cînd a dat de “Orbitor”!). Si un alt titlu, complementar: “Cărtărescu scrie în favoarea arheologiei industriale” (“Intotdeauna - declara el - am fost
emoţionat, înveselit, terifiat, oripilat, oricum fascinat
de arhitectura industrială, mai cu seamă cea din secolul
al XIX-lea, de monumentele ei care încă supravieţuiesc,
dezafectate, transformate sau pur şi simplu ruinate pînă-n ziua de azi”... N-am ştiut asta, zău. Aveam impresia că Mircea e atras de ruinele Tîrgoviştei, în apropierea cărora şi-a gasit sfîrşitul ctitorul Epocii de Aur, zău
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aşa; “”Cărtărescu, Buzatti, Auster în benzi desenate (e,
probabil si un Mickey Mouse pe acolo!); si, în fine, unul
de-a dreptul gongoric:
“Orbitor colonizează Austria” (din neatenţie, am citit
Australia şi m-am gîndit la canguri; mi l-am închipuit pe Mircea făcînd salturi uriaşe printre ei; în marsupiu, fiecare cangur, în loc de pui, purta cîte un Mircea mic, citind din Orbitor! Bine totuşi că a fost vorba de Austria şi de China… Dar, eu zic că şi Imperiul
Galben poate oricînd să intre sub pulpana sa. Şi atunci,
fiecare chinez ar mai avea un nume, pe lîngă Yan sau
Yin se va numi şi Mircea…Cu Austria m-am lămurit.
Duceţi-vă la Viena, veţi vedea pe fieacre stradă mii de
orbitori, devorînd cu grijă muzică de Strauss şi sniţelii vienezi, amesetcaţi cu mititei marca Orbitor… Desigur, prin apropiere, se va afla omul fără însuşiri al lui
Robert Musil, care se va delecta înfăşurînd pe furculiţă
fraze lungi din Orbitor…); “Cărtărescu vinde orbitor
de bine” (puneţi-vă ochelari de cal pe ochi, ca s-o luaţi
pe arătură!); Băsescu e nemulumit de chelnerii de pe litoral” (probabil că aceştia nu au citit nimic din Mircea);
“Literatura la peste 40 de grade” (ca să nu vă sufocaţi, citiţi Orbitor la gheaţă!); şi, în sfîrşit, iată şi-o probelemă
arzătoare: “Un Nobel pentru România”… Cotidianul vă
propune o anchetă. Rezultatul ei, după cum bănuţi, e
o surpiză: “Cărtărescu va lua Premiul Nobel în următorii şapte ani” (cînd România, în urma crizei, va prospera şi ea, sireaca!)… Dar lucrurile se precipită, timpul
nu mai are răbdare şi Nobelul e şi înmînat, sub lozinca:
“Cărtărescu a primit Premiul Nobel de la cititorii Cotidianlui”… Imediat după acest eveniment sau poate înainte, “Băsescu s-a cufundat în Istoria marinei”, dar nu
a uitat nici de Orbitor. Urmează alte titluri care au în
centru acelaşi erou: “Ghici cine vine la tîrg (se înţelege
de la sine cine, doar nu Papa Pius!); “Preşedintele jucător a fost înlocuit de preşedintele haiduc “(l-o fi ajutat, cumva, tot Mircea?); “Submarinul de lux al poeţilor”
s-a scufundat la 10 000 de leghe sub mări cînd l-a văzut
pe Cărtărescu; “Băsescu apărat din nou de intelectuali;
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“Bătaia pe coliva mortului (bizar titlu, unde o fi bomboana din vîrf?); “Patapievici şi Cărtărescu îşi judecă
singuri cărţile (mi se pare normal); “Românii la proba tv a abstineţei (oare Mircea-i abstinent?); Cînd intelectualii ies în turmă, iar preşedintele agaţă la telefon”
(ce? probabil, Orbitor-ul!); “Societatea civilă, cîinele
de pază al lui Băsescu”, alături de: “Cărtărescu clasifică
populaţia canină” şi o împarte pe categorii, avînd însă
şi grijă de “Tineretul pierdut” (soluţia recuperatorie e
tot Cărtărescu!)…Alte titluri palpitante sună după cum
urmează: “Cu cine defilăm în Europa. Pe cine lăsăm în
gară?” (Cu Mircea, se înţelege, în gară îi lăsăm pe ceilalţi); “Aşii din mîneca editurii Humanitas” ; “Patapievici iritat de internauţi”, dar fascinat de Mircea, n.n.; “
“Scriiorii îşi ascund jurnalele”, probabil, sub pat, Mircea
îl scoate pe al său la lumina zilei; “Cu Băsescu la psihiatru” şi “Preşedintele s-a mai apropiat de cultură cu o
decoraţie, drept care Mircea Cărtărescu a primit Ordinul cultural în grad de Mare Ofiţer, dînd următoarea
declaraţie: ““Sint onorat nu pentru ca am primit aceasta
distinctie din partea institutiei prezidentiale, ci pentru ca
am primit-o de la dumneavoastra”, făcînd şi precizarea
că “nu ar fi acceptat distinctia din partea unui alt (fost
sau potential) ocupant al fotoliului de la Cotroceni…”
În fine, mai citez încă două-trei-patru titluri care îl au
ca protagonist pe Mircea: “Gazele natural de la Canalul
Ştiri”, “Jos labele de Mircea Cărtărescu” (oare cine o fi
pus gabja pe el?, “Hoţii trag la Cărtărescu” şi “Scriitorii
români centrează şi tot ei dau cu capul”… Cum fac asta,
mi-a povestit poetul Adrian… Cică la Neamţ, o distinsă doamnă T, profesor de română, călăuzită de nobile intenţii, a pus pe lista lecturilor obligatorii o singură
carte: Orbitor. Efectul a fost unul pe măsură: elevii au
făcut greva foamei, refuzînd să mai citească literatură
română. Frumos, nu-i aşa?! Nu aveţi impresia că asta
o să se întîmple şi cu editorii străini? …Dar nu-I aşa
că povestea cu traducerile vă pare cunoscută, am auzit,
parcă, de ceva similar ce s-a petrecut în Epoca de Aur?
Oare Ceauşescu nu era tradus şi el?! Pe barba cui?!
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Ioan Fărmuş

Recitind poetica tradiţională. Un joc cu lectori
în Pseudo-cynegeticos de Al. Odobescu

D

O prefaţă şi câteva premise

Dincolo de dificultatea pe care o pune începutul acestui
text, Prefaţa relevă câteva dimensiuni care pot ghida o
viitoare lectură. E absolut uimitor, mai apoi, felul în care
acest text îşi anticipă lecturile, situându-ne, cu grijă, pe
cărări deja încercate.

Problema ar fi atunci următoarea: a-ţi asuma o lectură pe care textul însuşi o propune nu înseamnă oare
a te preda / a capitula în faţa textului? Este lectura care
se supune unei voinţe aparente a textului o lectură slabă (H. Bloom) care îl situează pe interpret, de pe o poziţie de negociere, pe una de capitulare în faţa textului?
O soluţie pentru această dilemă o oferă James. E.
Seitz în A rhetoric of reading care afirmă că ,,good readers do not ‚submit’ (...) to a particular reading; but
rather, they respect it”[1]. Aşadar, a te lăsa ghidat de o
anumită perspectivă, pe care textul însuşi o propune,
nu e doar o formă de respect, ci şi o necesitate.
În fond, cititorul nu capitulează niciodată în totalitate în faţa unui text, nu se predă niciodată în întregime perspectivelor pe care acesta le propune, ci mai
degrabă joacă rolul sau, mai degrabă, rolurile pe care
scena textuală însăşi i le propune. Aşadar, această interpretare de rol e absolut necesară întrucât ea poate
releva aspecte nebănuite care s-ar ivi la întrepătrunderea acestor roluri.
Revenind la Prefeţa cu care Odobescu alege săşi deschidă textul, observăm că ne aflăm faţă în faţă
cu o voce auctorială (mistificatoare, aşa cum s-a mai

1. Seitz, James E., „A rhetoric of reading”, în Andrews, Richard, Rebirth of Rhetoric. Esseys în Language, Culture and Education, Routledge, N.Y., London, 1992: „cititorii buni nu se <predau> unei anumite
lecturi, ci mai degrabă, o respectă” (traducerea mea).
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afirmat) care, dincolo de încercările de a-şi situa scrierea într-o anumită tradiţie, circumscriind încă din start
un cititor actualizat, ne propune un joc, mai exact câteva roluri pe care să ni le asumăm de-a lungul cărţii.
Dar mai întâi să aruncăm o privire asupra a ceea
ce se întîmplă, de fapt, în această Prefaţă. Spuneam că
textul caută să se situeze într-o anumită tradiţie, să-şi
asume, aşadar, o anumită identitate, lucru pe care îl va
face prin jocul pe care textul îl propune încă din start
între cele două instanţe dialogale ale textului – vocea
auctorială şi cititotul său actualizat, C.C. Cornescu.
Dând crezare cuvintelor vocii auctoriale, primul
pasaj dezvăluie una din intenţiile ce se ascund în spatele acestei cărţi: dorinţa pe care vocea auctorială şi-o
asuma de a realiza o precuvântare unui manuscris care
îi fusese înmânat de către prietenul său C.C. Cornescu.
Mai apoi, al doilea enunţ, discreditează însăşi acea
sarcină asumată, dar lasă totuşi ca această carte, acest
,,volum osebit” să se suprapună peste cealaltă, Manualul vânătorului. Mai departe, tot de aici, aflăm ca acestui C.C. Cornescu i se atribuie cumva un statut dublu
pentru că, deşi el este autor al Manualului vânătorului,
text pe care vocea auctorială îl situează la originea intenţiilor sale, ca text pe care se va plia textul său, în
paginile următoare vom vedea că el este şi cititorul
pe care vocea auctorială îl actualizează în permanenţă.
Acelaşi lucru observăm că se petrece şi cu vocea auctorială, întrucât ea este nu numai cititor al textului lui
C.C. Cornescu, dar şi autor al acestui „volum osebit”,
scris pe seama Manualului.
Aşadar, se postulează încă de pe acum existenţa unui text-origine, Manualul vânătorului, şi a unui
text-producţie, rezultat al unei (re)lecturi a primului
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text. Nu numai că instanţele îşi asumă un rol dublu
(în aceeaşi măsură autori şi cititori), dar (re)lectura
pedantescă a manuscrisului lui C.C. Cornescu devine
(re)scriere şi lucrurile încep să se complice pentru lectura noastră întrucât textul propune deja două măşti,
două roluri pe care lectura şi le poate asuma.
Din această dublă ipostază, iată că acestă voce auctorială mistificatoare ne invită la un joc în care nu numai că (re)citeşte în răspăr Manualul prietenului său,
dar iniţiază totodată un al doilea care îl implică pe
C.C. Cornescu, care devine astfel martor la ceea ce
fosta sa carte a devenit.
Prin urmare, C.C. Cornescu devine un cititor actualizat, sensurile cărţii construindu-se la intersecţia
dialogului celor două instanţe textuale, la întâlnirea
celor două universuri de aşteptare circumscrise, a celor două tipuri diferite de scriitură implicate şi a relecturii pe care vocea auctorială o realizează pornind de
la cartea amicului său.
În continuare să vedem mai bine cine este C. C.
Cornescu. Ca cititor actualizat al operei, el este cel
pe care vocea auctorială îl ia cu el în călătoria sa şi
cu care întreţine un dialog continuu. Tot el este cel
la care vocea auctorială se raportează polemic (sub
masca ironiei sau a unei naivităţi jucate), fiind punctul faţa de care vocea auctorială îşi construieşte textul
ca alteritate. Nu numai că poziţia lui în acest text este
una convenabilă, şi de aceea necesară, dar el este acela care trebuie să primească devierea, el este cel care
trebuie să vadă cum propria sa scriitură (Manualul)
este luată în răspăr, este subminată în chiar procesul
relecturii-rescriere de către un alt tip de scriitură care
îşi situează originile într-o altă tradiţie şi care, raportându-se la cealaltă, se prezintă pe sine drept scriitură
eretică, scriitură abatere.
Or, ceea ce este interesant, este că această relectură abatere se realizează printr-un joc pe care vocea
auctorială îl întreţine implicându-i atât pe cititorul actualizat, codul scriptural cu care este învestită scriitura reprezentată de Manualul său, cât şi codul cultural
pe care scriitura sa (cea care este exersată în paginile
operei Pseudo-cynegeticos) îl reprezintă. Oricum, la
intersecţia jocului celor două instanţe textuale – vocea auctorială şi cititorul actualizat – se va naşte un al
treilea cititor (pe lângă vocea auctorială – ca recititor
al Manualului – şi C.C. Cornescu – ca lector actualizat
al textului), mai exact cititorul model.
Acest cititor model este cel care se naşte în spaţiul
acesta liber creat de întâlnira celor două coduri culturale diferite pe care vocea auctorială şi cititorul actualizat le reprezintă.
Fixând, aşadar, câteva dintre premisele pe care lectura pe care o propunem le va urmări, să ne întoarcem,
dar, la Prefaţa textului, acea epistolă care deschide
drumul interpretării operei lui Odobescu.
Suntem provocaţi, încă din start, la întreprinderea
(pe urmele vocii auctoriale) unei călătorii, la o căutare a răsunetului unor aluzii situate într-un anumit
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patrimoniu cultural, la o întoarcere spre text (spre texte, mai exact). În mod deliberat, vocea auctorială îşi
situează opera şi, mai departe, scriitura ,,în opoziţiune făţişă” cu Manualul vânătorului şi, de aceea, ceea
ce am putea face în continuare, pornind de la această Prefaţă, este să vedem care sunt dimensiunile cu
care este învestită această carte, acest Manual al lui
C.C. Cornescu. De altfel, situarea aceasta dialectică a
operei nu este una nouă; ea reprezintă procedeul favorit al vechilor poetici (ele însele construindu-se pe un
discurs exersat în vechea retorică), al vechilor epistole literare, care, de pe o poziţie legiuitoare, printr-un
discurs cu o evidentă deschidere polemică, legitimau
o anumită scriitură. Însăşi deschiderea acesta către un
cititor cu care o voce auctorială (reprezentând poziţia
oficială) întreţine un dialog (de pe o poziţie paternală) nu este străină de textul lui Odobescu, întrucât şi
acesta se defineşte în mai multe rânduri ca şi scrisoare: ,,şi iată pentru ce ai fost silit să rabzi, în această
epistolă, o contrabombardare de versuri latineşti, ba
chiar şi elineşti”[2].
Ceea ce face vocea auctorială însă este să întoarcă
aceste arme (acele strategii discursive specifice stilului epistolar antic – şi retoricii antice totodată) împotriva însăşi a scriiturii care a creat-o, într-un discurs (întors) în care relaţia paternală a dispărut (prezentă fiind
doar la modul mimetic), iar polemica este îndreptată
chiar împotriva autorului Manualului. Păstrând, totuşi,
în mod stategic, acea deschidere dialectică a vechilor
epistole, vocea auctorială învesteşte Manualul amicului său cu o serie de dimensiuni menite a-l situa într-o
anumită tradiţie, într-un anumit tip de scriitură.
În primul rând vocea auctorială vorbeşte despre
Manualul amicului său ca despre o carte scrisă cu gravitate, dezvăluind un discurs adecvat subiectului, pentru că ,,deşi mai scurt, este însă, fără îndoială, cu mult
mai folositor celor care vor să înveţe ceva cu temei”[3].
Aşadar, scrisă într-o tradiţie horaţiană, a îmbinării utilului cu plăcutul (deşi nu plăcutul, ci utilul este în permanenţă subliniat), cartea lui C.C. Cornescu (plină de
,,regule tehnice şi de învăţături doctrinarii”[4]) este situată într-un anumit patrimoniu cultural cu originea în
lumea antică greco-latină.
Scris într-un discurs narcisist, tematizându-şi propriile procese de producere şi receptare, scriitura propusă de Al. Odobescu în Pseudo-cynegeticos se va folosi de această strategică deschidere dialectică pentru
a se situa pe sine într-o altă tradiţie, faţă de care scriitura sa se defineşte ca abatere de la scriitura dreaptă
atrubuită Manualului prietenului său.
Pentru aceasta să dăm crezare mai departe vocilor
textului şi să ne angajăm şi noi în călătoria pe care lectura sa producţie o propune.
2. Odobescu, A.I., Pseudo-cynegeticos, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972
– ediţia a IIa – p.47
3. Ibidem, p.8.
4. Ibidem, p.13.
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În (re)lectura pe care scriitura sa o face, pornind de
la Manualul amicului său, vocea auctorială recunoaşte
că, apucându-se să colinde „răstimpii şi spaţiile”, s-a
rătăcit şi nu s-a întors din fantastica-i călătorie decât
cu „un sac aşa îngreunat cu tot felul de petice şi de
surcele”[5].
Boileau însuşi, în Poetica sa, pornind de la o alegorie a artistului, îl sfătuia pe cel lipsit de talent că
e mai bine „Să fii zidar, (...) / Ori lucrător de seamă,
maiestru în mistrie, / Decât să fii pe lume cârpaci în
poezie”[6]. Iată, deci, că autorul preferă să se situeze
în această zonă a non-valorii, căci a recunoaşte că din
relectura-călătorie întreprinsă nu te-ai întors decât cu
un sac îngreuiat de petice şi surcele, înseamnă a-ţi recunoaşte lipsa de măiestrie, totală lipsă de performativitate a unei scriituri care ratează marea operă tocmai
pentru că, aşa cum afirmă acelaşi Boileau: ,,Când scrii
nu te abate pre mult de la subiect”[7]. Această lipsă de
performativitate, această lipsă de control asupra scriiturii l-ar fi dezamăgit, din nou, pe însuşi Boileau care
ar fi râs: ,,de autorul ce nu-i stăpân pe sine”[8].
Dar felul în care autorul, în mod strategic, îşi discreditează opera nu se opreşte aici. Acelaşi autor relevă în mai multe rânduri preocuparea ca ,,vreunui cititor, scârbit îndată de urâtul precuvântării, să-i vină
răul gând de a lepăda cartea ta din mână, mai nainte
chiar de a fi intrat în materia ei”[9], relevănd aceeaşi
teamă exprimată şi de Boileau faţă de autorul ale cărui ,,proaste versuri, lectorul le-a zvărlit”[10]. Mai apoi,
după o lungă digresiune zoologico-filologică, vocea
auctorială se arată preocupată ca nu cumva lectorul
actualizat „să se simtă obosit”, uitându-l iarăşi pe Boileau care îşi exprima nemulţumirea faţă de un autorul
care: ,,în loc să mă desfeţe, mai mult mă oboseşte”[11].
Vedem aşadar că trimiterile acestea intertextuale pe
care această voce auctorială le face – postulându-se
cumva sub eticheta acelui Difficiles nugae din mottoul cu care se deschide primul capitol – relevă (chiar
dacă de pe o poziţie jucată, ironică şi parodică) asumarea unui minorat al propriei scriituri. Scriitură minoră, Diffficiles nugae, în raport cu cealaltă scriitură,
cea atribuita Manualului, cea oficială, cea tare – scriitura mimetică.
Să ne oprim în continuare asupra tradiţiei în care
vocea auctorială îşi situează scriitura. Iată că încă din
Prefaţă, vocea auctorială ne vorbeşte depre o rătăcire, despre acel sac de petice şi surcele cu care se întoarce din fantastica-i călătorie. Horaţiu, şi pe urmele sale Boileau, nu numai că urmăreau condamnarea
5. Ibidem, p.7.
6. Boileau, Arta poetică, Editura de stat pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1957, p.76.
7. Idem, p.37.
8. Idem, p.53.
9. Odobescu, A.I., Pseudo-cynegeticos, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972
– ediţia a IIa – p.10.
10. Boileau, Arta poetică, Editura de stat pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1957, p.77.
11. Idem, p.54.
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cârpaciului, a imitatorului lipsit de talent, dar condamnau şi orice formă de abatere de la singurul drum,
drumul cel drept. Din nou suntem invitaţi să recunoaştem răsunetele acestei trimiteri, căci această rătăcire
situează opera într-o descendenţă dedalică – labirintul,
acea grădină a rătăcirilor –, iar călătoria fantastică nu
e nimic altceva decăt acel spaţiu imaginar, acel paradis artificial – Phantastikon-ul –, lumea pe care Odobescu o propune în acest text (lume care nu îşi are oroginile în Natură, ci într-o altă ordine, una artificială,
de origine livrescă) trebuind căutată nicăieri alundeva
decât în text, în acel text infinit, acel corp singur de la
care, aşa cum menţionează Roland Barthes, se revendicau erudiţii arabi[12].
Prin urmare, nu numai că Pseudo-cynegeticos situează într-o anumită dialectică o scriitură dreaptă (cu
care este învestit Manualul lui C.C. Cornescu şi paradigma mimetică pe care o reprezintă) şi o scriitură
eretică (pe care relectura sa abatere a Manualului o
realizează), dar relevă şi o preocupare recuperatoare.
Există în opera lui Odobescu un celălalt pe care scriitura sa îl aduce în faţă, dar pe care tradiţia mimetică
l-a ascuns, l-a marginalizat. Conştiinţa dedalică, scriitura proteică, fluiditatea scriiturii, hedonismul, gratuitatrea, ludicul sau artificializarea discursului situează scriitura odobesciană într-o altă tadiţie, tradiţie pe
care lumea antică o cunoştea. În Manierismul în literatură Gustav Rene Hocke, vorbea despre existenţa a
„două <ducturi> expresive”[13] pe care le va consemna discursul literar în dorinţa de a oglindi realitatea –
unul natural (clasic armonios, conservator, dens concentrat, esenţial, tare) şi unul artificial (iregular, disarmonic, abscons, artificial, slab) şi, căutându-le originile în lumea greacă antică, autorul vorbea despre o
tradiţie aticistă şi despre una asianică, propunând astfel o dialectică ce va marca întreaga literatură, până în
zilele noastre.
Aşadar, lumea clasică le cunoştea pe amândouă.
Undeva, unul dintre cei doi termeni ai opoziţiei a dispărut, a fost ascuns, a fost marginalizat de către o tradiţie care a devenit oficială, apărând doar în termeni
polemici, ca celălat termen al opoziţiei într-un sistem
menit a-l legitima pe celălalt.
Scriitura odobesciană nu numai că îşi caută propria identitate, propria origine, dar recuperează totodată ceea ce tradiţia mimetică a ascuns, a marginalizat
– asianismul, alexandrismul textului.
Lumea odobesciană nu se mai revendică din tradiţia mimetică, ci dintr-una artificială, dintr-o Arcadie
ce îşi are originile nu în lumea naturală, ci în Phantastikon, într-o lume artificială încărcată de referinţe
livreşti – textul.

12. Roland Barthes, Plăcerea textului, Ed. Cartier, Bucureşti, 2006,
p.17.
13. Hocke, Gustav Rene, Manierismul în literatură, Ed. Univers, Bucureşti, 1977, p. 27.
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Î

IMAGINEA FEMEII
ÎN OPERA LUI MIHAIL SEBASTIAN

În centrul romanelor sau pieselor de teatru ale lui M. Sebastian întotdeauna este plasată o imagine feminină, ruptă din real sau proiecţie ideală a scriitorului, care guvernează sau modifică cursul firesc al evenimentelor – vor
exista mereu o Renée, o Odette, o Adriana, o Mona, o
Ann, dar şi o Corina, o Magda, o Nadia sau o Nora.
Este firesc a porni în conturarea imaginii femeii de la adolescenţă, o vârstă dificilă în ceea ce priveşte evoluţia morală şi
biologică. Mihail Sebastian surprinde imaginea fetei aflată la
pubertate cu multă îndrăzneală şi fără a cădea în vulgar, în romanul Oraşul cu salcâmi. Imaginea adolescentului fusese schiţată la noi pentru prima dată de Ionel Teodoreanu, în paginile
trilogiei La Medeleni, după modelele oferite de Marcel Proust,
Roger Martin du Gard sau André Gide în literatura franceză.
Imaginea centrală a romanului este aceea a Adrianei Dunea,
prezentată începând cu debutul adolescenţei şi până în pragul
feminităţii depline, imagine conturată din confuziile, durerile,
spaimele, neliniştile şi bucuriile generate de procesele sufleteşti
şi fiziologice. Primele semne ale adolescenţei, comportamentale sau fizice, sunt foarte delicat surprinse de către scriitor:
„Pasul ei, de obicei mic şi ferm, se deschide acum leneş, înăbuşit în covoare şi împiedicat parcă de o trenă imaginară, în scoborârea unei scări enorme.”,
„Pieptul acela de băiat abia mai răsărit se rotunjea uşor în
jurul celor două puncte roşii şi avea în mişcarea regulată a respiraţiei o înălţare aproape voluptoasă de sân.”
Nuanţele psihologice nu sunt neglijate, ele conturând ferm
imaginea adolescentei răsfrântă în propria conştiinţă:
„Simţea numai cum trăieşte fără dimensiuni, într-o aceeaşi
carne blândă şi umedă, la fel de neprecisă pe pulpe , pe braţe, pe
obraji, substanţă elastică şi moale, miez cald de pâine neîncepută,
cartilaj crud de stridie palpitând într-un sânge care vrea să spargă
şi nu poate.”
„Căpătase o extremă supleţe în mişcare şi, privind-o, aveai impresia nu că s-a înălţat, ci că se înalţă atunci, înaintea ochilor.
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Privit din spate, piciorul fetei, prea drept de la glezne la sfârşitul
fluierului, avea acolo, la îndoitura din dos a genunchiului, o inflexie uşoară, ce părea numai o încordare trecătoare a unui muschi
leneş; dar înclinarea aceasta provizorie stăruia, şi ceea ce păruse
un moment o simplă tremurare rămânea o linie. ”
Dincolo de evoluţia personajului Adriana vedem însă dezvoltarea feminităţii în general, care reprezintă atât graţie, cât şi
instinctualitate, iar modul în care acest subiect delicat este tratat,
trădează un scriitor sensibil, cunoscător excelent al sufletului
feminin cu toate luminile şi conurile sale de umbră.
Capitolul Întâiul sânge, poate cel mai delicat, dată fiind problema abordată, este dovada unei intuiţii surprinzătoare a fiziologiei pubertăţii, îmbinată reuşit cu primele manifestări ale
sentimentalismului:
„Simţea cum se desprinde înăuntrul ei o linie rece şi cum se
pierde treptat într-un clocot surd de căldură, cum se împodobeşte
această şuviţă de frig într-o dogoare de sânge şi cum fiinţa sa întreagă se mistuie ca într-o mare şi singură bătaie. (...)
Simţi cald pe pulpe şi- depărtat, obscur- îşi aminti gustul sângelui. ”
Remarca doctorului „Adriana nu mai este un copil”, observaţia doamnelor mai în vârstă „Adriana se face frumoasă” ,
dar şi noile ei înclinaţii şi plăceri- moleşeala, inadaptarea, atât
în familie cât şi la şcoală, pornirea spre meditaţie şi romantism
(„Dar nu vezi că au înflorit salcâmii?”), plictiseala care o încerca
adesea chiar în mijlocul prietenilor sau familiei, manifestările
sufleteşti ciudate şi constatările surprinzătoare legate de propriul corp sunt dovezile sigure ale desprinderii de copilărie şi
ale traseului sigur spre viaţa de tânără femeie:
„Îi plăcea de la o vreme patul. Îi plăcea să-şi simtă trupul gol
cum se destinde între perne, cum îşi leneveşte mişcările, cum se
scufundă în propria lui căldură. Se silea să nu adoarmă; mai
mult decât ameţeala somnului, îi plăcea această legănare nesigură, în care îşi simţea corpul cum ar fi simţit un corp ce, în acelaşi
timp, ar fi fost al ei şi ar fi fost al altcuiva.
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Trecea uşor un picior deasupra celuilalt, îl ridica puţin,îl apropia din nou , înfiorată de acest joc neîntrerupt, pe care numai
somnul îl oprea. ”
Autorul nu urmăreşte evoluţia psihologică a personajului
său, ci doar procesul de creştere, cu manifestările şi modificările pe care le produce fizic şi comportamental. Pe plan sufletesc
domină haosul. Această afirmaţie poate fi justificată cu o altă
manifestare caracteristică adolescenţei- iubirea. Adriana se îndrăgosteşte de Gelu, dar sentimentele sale nu sunt deloc sigure,
e vorba mai curând de o efervescenţă sentimentală cracteristică
adolescenţei:
„Adriana îşi crea adevărurile pe măsură ce la rostea. Îi spuse
lui Gelu că îl iubeşte şi poate înainte de a-i răspunde, gândurile
ei erau în altă parte şi sufletul ei indiferent, dar în acel moment
îl iubi.”, sau:
„Adriana îl asculta cu necaz; nimic din vorbele lui nu mulţumea aşteptările ei.”
Ca şi numele celui de-al treilea capitol, Adriana şi Gelu sunt
Paul şi Virginia ai timpurilor moderne: nu se iubesc fatal asemenea eroilor lui Bernadin de Saint-Pierre, nu comunică eficient (criză specifică acestei perioade) şi cuplul nu se realizează. La Mihail Sebastian, şi în modernism în general, rigoarea
şi echilibrul clasice sunt răsturnate, astfel şi imaginea cuplului
apare caricaturizată, fără niciuna din virtuţile care-l caracterizau odinioară.
Lipsa de comunicare, plecările, pe rând, în Bucureşti ale celor doi, fac să rămână între ei doar plăcerea carnală:
„Ea căuta o îmbrăţişare în care să nu rămână nimic altceva
decât fericirea cărnii. I se părea că marele miracol pe care îl trăise
în acele zile, singura descoperire pe care o făcuse era că oamenii
pot fi goi, că pot avea o frumuseţe de animal, că se pot căuta cu o
pasiune de fiară albă. ”
De ce va lăsa Adriana un iubit căruia i se dăruise, pentru a
se căsători cu un altul, va rămâne o taină specifică, să recunoaştem, femeii în general. Totuşi, pe acest soţ, Paul Mlădoianu, îl
iubise cândva cu pasiune, imaginativă doar, dar îl uitase la fel
de repede.
Adriana- Gelu nu este însă singurul cuplu care eşuează;
Paul şi Lucreţia îşi vor vedea căsnicia distrusă din cauza... femeii. Lucreţia fusese iniţiată în practici amoroase nefireşti de
către profesoara- călugăriţă, soeur Denise, de la pensionul din
oraş. Vedem iarăşi schimbată imaginea clasică a femeii, care nu
mai este acum castă în pragul căsniciei, ci nefiresc decăzută;
acesta este specificul modern al imaginii femeii. Legăturile nefireşti vor domina în literatura postmodernă, acolo unde şi impactul vizual va fi puternic ( în romanele lui Mihail Sebastian
scenele fiind doar sugerate). Un exemplu găsim uşor în De ce
iubim femeile de Mircea Cărtărescu; într-una din „povestioarele” sale, un algerian invită un al doilea bărbat, ca s-o iubească
amândoi pe propria-şi soţie. Refuzat, consumă singur actul, redat în detaliu:
„Am văzut-o căutând înadins poziţiile cele mai submisive, am
văzut-o privindu-mă sfidător în ochi, îngenuncheată, în timpul
celei mai dulci dintre torturi, am văzut-o rugându-mă să vin mai
aproape de gura ei cu buzele tumefiate de dorinţă. Am văzut un
bob de sudoare scurgându-se în cavitatea înghiocată a buricului
ei. I- am auzit cuvintele româneşti, aspre şi obscene, strigate când
n-a mai putut să nu strige... ” Aici avem de-a face şi cu imaginea
femeii- ispită, urmaşă directă a Evei.
Revenind în modernism, alte imagini feminine care se schiţează sumar în paginile romanului Oraşul cu salcâmi sunt cele
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ale Ceciliei, a cărei evoluţie sufletească este mai puţin complicată, şi Elisabetei Donciu, repede aruncată în banalitatea căsniciei.
Vedem cum în modernism căsnicia nu mai are valoarea consacrată de secolele trecute; femeile iubesc acum mai mult independenţa, au meserii care să le-o asigure şi libertate de a alege.
Căsnicia înseamnă mai mult banalitate, pierdere a interesului şi
farmecului consacrat.
O imagine feminină foarte interesantă, o Adriana la vârsta
maturităţii, este Nora, eroina romanului Accidentul, o femeie
echilibrată din punct de vedere sufletesc, care însă se implică cu
pasiune în vindecarea psihică a unui om aflat în „impas” sentimental, avocatul Paul. Nora îl preferă pe acesta amantului său
Grig (o altă Mona? ) pe baza adâncilor diferenţe temperamentale, cum se întâmplă şi în piesele de teatru; misterul se pare că
este cel ce atrage:
„Nu ştiu de ce. Privirea dumitale, care nu priveşte nimic. Surâsul dumitale pierdut. Ridicarea dumitale din umeri. Şi pe urmă,
fuga... fiindcă... ai fugit. Altădată când pleci dintr-o casă, nu uita
să închizi cel puţin uşa după dumneata. Dacă ai şti ce frig s-a
făcut în urma dumitale... Se opri o clipă. Spuse ultimele cuvinte
cu vocea scăzută , ca şi cum ar fi vorbit cu ea singură. Dar reveni
imediat la felul ei de vorbă clar.”
Cei doi se salvează unul pe celălalt- Paul o ajută după accidentul de tramvai, Nora îl ajută după „accidentul” cu Ann, o
femeie înger şi demon, în acelaşi timp, care-l răneşte constant.
Va fi Paul un alt Ştefan Gheorghidiu, salvat, nu de război, ci de o
terapie specială... Nora, care ştie să fie o femeie adevărată: protectoare, înţelegătoare, perseverentă, dincolo de erotism, şi care
va reuşi să-şi atingă ţinta?
„Ce odihnitor este s-o asculţi! I se pare că o cunoaşte de mult. I
se pare că nimic nu este între ei ascuns. Nici un mister. Nici o întrebare de pus. Nimic de aflat. ”
Nora întruchipează prin excelenţă Femeia ce întotdeauna
ştie, ghiceşte, intuieşte, se dăruieşte şi, astfel, convinge. Aliatul îi
este pe măsură: muntele. Profesoară de franceză, ea devine profesoară de schi- îl învaţă pe Paul ce este libertatea, astfel reuşind
să-i aluge obsesiile trecutului şi să-l transforme în alt om:
„E posibil, Nora, întrebă el privindu-i pe turiştii care se îndreaptă spre case, ca toţi oamenii ăştia să se întoarcă la viaţa lor
dinainte? E posibil oare, după ce au fost în munţi, să mai creadă
în lucrurile pe care le-au lăsat jos.”
Opusă imaginii femeii echilibrate este prezentată imaginea
femeii libertine, Ann, pentru care amorul liber şi inconstanţa
erau fireşti; femeie vampă, ea pune stăpânire definitiv pe sufletul lui Paul, sub masca unui înger blând şi inocent, asemenea
Monei din Steaua fără nume, nu doar o noapte, ci nopţi şi ani.
„... când se întâmpla să revină iubitoare spre el, când o vedea
agitându-se goală prin casă, aruncându-şi lucrurile şi nemaiştiind unde să le găsească, o oprea într-una din pozele ei comice, ciufulită, cu părul căzându-i pe frunte, cu un ciorap pe braţ şi cu
celălalt aruncat pe umeri ca o eşarfă şi ştiind că fata aceasta zăpăcită şi scumpă este totuşi pierdută şi că a doua zi va reîncepe
aceeaşi suferinţă, o privea îndelung: «Lasă-mă, Ann, să văd cum
arată o femeie fatală». ”
Şi poate nu Ann a fost singura vinovată pentru dezastrul sufletesc al lui Paul; pentru o aristă, ştim că era pictoriţă cu planuri mari de viitor profesional, feminitatea însăşi este o artă,
cu care poate involuntar ucide. Şi punctul cel mai puternic al
femeilor create de Mihail Sebastian este, fără îndoială, feminitatea; este de fapt o caracteristică a modernismului în general.
(Poate avem, la alte dimensiuni o altă doamnă T şi un alt Fred
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Vasilescu?...) Sau poate este vina mediului social, profesiunea,
plecările, expoziţiile, munca solicitantă care a transformat „micile nebunii” şi nonconformismul Annei în trivial? Femeia implicată social, puternică, este mereu expusă unor riscuri, ce vor
ajunge în postmodernism până la uniformizarea, confundarea
sexelor.
În romanul Femei ne sunt prezentate alte şase imagini feminine diferite, în cele patru poveşti atractive, poveşti care seamănă cu cele istorisite de Mircea Cărtărescu în încercarea de a
răspunde incitantei întrebări De ce iubim femeile ?
Odette Mignon este cea mai tânără dintre protagoniste, are
optsprezece ani, şi ca atare e „zăpăcită, cu rochiile agitate în vânt,
cu bereta albastră pusă strâmb, cu mâinile aruncate în aer, după
nu se ştie ce minge imaginară.” Ea trece prin viaţa lui Ştefan Valeriu „ca o fată întâlnită într-un tramvai”, fără a lăsa urme, ridicându-se o singură întrebare: de ce i s-a dăruit, odată ce era virgină?
Odette reprezintă imaginea tinerei ce încă nu ştie ce este iubirea,
dar doreşte cu tot dinadinsul să devină femeie. Imaginea marelui moment este, ca deseori la Cărtărescu, redată auditiv:
„Şi ţipătul Odettei, un singur ţipăt, de durere, de triumf, de libertate, nu o sperie nici pe ea, nici pe el, curat cum e, ascuţit, înalt,
mergând pe fereastra deschisă spre pădure ... ca să se întâlnească în aer cu ţipătul de departe al unei pisici sălbatice, la fel de
liber.”
G. Bataille este cel care remarca faptul că sexualitatea este
legată de animalitatea din om, cu singura diferenţă că, la om
aceasta „pune viaţa interioară în cumpănă”[1].
Marthe Bonneau este femeia matură, de o frumuseţe „gravă
şi stăpânită”, „regală, cinematografică, etern frumoasă”, care nu
poate să nu incite:
„Femeia, nu încă bătrână, are ceva glorios în frumuseţea ei.
Înaltă, calmă, cu trăsături sigure, cu un zâmbet ce nu e zâmbet, ci
o mare destindere a feţei.”
Faţă de Ştefan Valeriu, faţă de tinereţea şi obiceiurile lui stranii, nu poate să aibă decât admiraţie calmă. Am putea spune că
Marthe trece discretă, ca o umbră, echilibrată şi sigură prin acel
moment al existenţei protagonistului.
Renée Ray este o femeie tânără, care, deşi căsătorită, visează
şi are legături în afara familiei. Face o pasiune arzătoare, fulgerătoare pentru Ştefan; imprudentă, e gata să se trădeze, iar pateticul nu întârzie să apară când este respinsă. Este tipul femeii slabe, care amăgeşte şi se lasă amăgită cu uşurinţă, deşi nu e total
lipsită de feminitate; aceasta se desena mai ales când era goală:
„Renée Ray are un trup urât, mâini foarte delicate, subţiri şi
fragile la încheietură, picioarele sperioase, obrazul brun, buzele
arse de o permanentă febră şi ochii umbriţi. Îmbrăcată are, în
ciuda rochiilor bine tăiate, un aer stângaci, care le face străine de
ea şi nepotrivite...Goală devine mult mai tânără decât este şi şoldurile i se desenează crud, impudic din cauza coapselor lungi de
adolescentă.”
Acestea sunt femeile pe care le descoperă Ştefan Valeriu, trei
vârste diferite, trei tentaţii misterioase, pe care nu le poate decifra uşor şi pe lângă care nu se poate trece fără a păstra o uşoară
umbră de melancolie.
Emile Vignou este femeia stângace, cu reale defecte fizice,
accentuate şi de ţinuta ei: „o fată de douăzeci de ani, greoaie, ţeapănă, cu privirea ştearsă, cu obrazul noduros...un animal blând şi,
aşa urâtă cum era, avea uneori un aer resemnat, care îmi plăcea.”
Virgină, nu datorită restricţiilor morale (a fi virgină după 15 ani
atunci, în Franţa, era o ruşine), ci din cauza infirmităţii fizice, se
1 G. Bataille- Erotismul, Ed. Nemira, Bucureşti, 2005, p. 39
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oferă primului venit. Dar, după o viaţă cu puţine plăceri, sfârşeşte tragic, murind la prima naştere. De reţinut imaginea femeii
hidoase, dacă nu e prea dur termenul, cu destin tragic. Imagini
ale sexului liber practicat nu lipsesc, şi mai mult sex cu martori
ca în postmodernism, la Cărtărescu.
Maria este femeia ce suferă în dragoste, ştie, simte că este
înşelată, dar cu toate acestea nu poate renunţa, căci îi place provizoratul continuu, îi place să se amăgească cu iluzia iubirii, care,
de câte ori are iubitul poftă, devine certitudine:
„Ştiam bine că Andrei trebuia să umble, să trădeze şi cred că
tocmai asta, aerul uşor de vagabond, mă emoţiona mai mult şi
că pentru asta îl iubeam, căci el era cu vânturile şi cu lumea largă,
în timp ce eu eram cu aşteptarea şi cu eternitatea.”
Maria îşi mărturiseşte trăirile în stilul epistolar, ca şi doamna T, încercând astfel să se elibereze de „eroarea” pe care o făcea
de cinci ani, dar de care nu s-ar putea elibera decât cu o adâncă
suferinţă.
Arabela este o eroină de circ. Ştefan Valeriu o cunoaşte întâmplător şi la fel de întâmplător o aduce în viaţa sa. Ea este întruchiparea spiritului casnic, matern, protector, care-l atrage
chiar şi pe cel mai orgolios bărbat:
„Era ceva atât de conjugal şi de matern în ea, aerul grav din
seara în care o cunoscusem, încruntarea poruncitoare, cu care
acum îmi purta mie de grijă...”
A lăsa prieteni, funcţii, obiceiuri pentru un trai modest, monoton, dar liniştit, cu un om simplu, este o nebunie, o experienţă unică, ca şi femeia aceea candidă.
Din aceste trei romane desprindem imagini feminine diverse, ca vârstă, profesie şi înfăţişare, iar atitudinea naratorului faţă
de ele este admirativă, dovedindu-se bun cunoscător al acestei
experienţe esenţiale, care este iubirea.
Fragmente dintr-un carnet găsit şi Jurnalul(1935-1944) prezintă, însă, o realitate diferită: limbajul devine uneori vulgar, iar
femeia este privită ca obiect al plăcerii. În Fragmente dintr-un
carnet găsit ea nu are nici măcar nume, fiind o „străină”, „trivială”, „inutilă”:
„Este unul din semnele sigure ale proastei lor calităţi sufleteşti,
faptul că nici una dintre femeile mele nu a simţit că în momentul acela nu mai exista şi se strângea cu o bucurie înconştientă la
pieptul unui bărbat, care înceta să fie un amant, pentru a deveni
un evadat.”
Iubirea şi femeia îi sunt străine şi se găsesc în viaţa sa pe un
plan secundar:
„... eu am fost tot timpul absent, singur, străin! Iubirea este în
viaţa mea o ocupaţie secundară şi de aceea înfrângerile mele în
această ordine sunt fără consecinţe. Ce îi pasă unui campion de
fugă, dacă cineva îl învinge într-un match de box?”
În Jurnal apare însă obsesiv o figură feminină bine individulizată, care nu-i este deloc indiferentă- Leni, o actriţă foarte
frumoasă, însă cu moravuri uşoare. Iubirea pentru aceasta ia
deseori forme de sentimentalism comic, adolescentin, iar gelozia îl roade îngrozitor, mai ales când ea devine o certitudine.
Apar şi alte imagini feminine : Jeni, o blondă sud- americană,
Zoe, Dorina Blank ; dar sunt abia schiţate şi nu par a prezenta
vreo importanţă pentru un om bântuit de-o singură obsesie –
Leni, „cu imaginea ei blondă, frivolă, mai mult curioasă decât
senzuală, întreţinându-şi cu bucurie egoismul ei personal...”.
Care este imaginea reală a femeii în opera lui Sebastian? Ea
trebuie căutată undeva între roman şi scrierile cu caracter personal- Fragmente sau Jurnal. Incontestabil rămâne talentul în
zugravirea eternului feminin.
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Elena Andreea Agachi

Baladă pentru Marele Orb

Sigur, cei care vor citi acest titlu, ar putea crede că e
vorba de Blaga, de obsesiile mele literare…
Eram într-o seară de toamnă, ceţoasă şi rece, una din
acele seri de care ţi-e lehamite şi ai dori să nu mai fie,
recele pătrunzător şi mirosul de lemn putred. Ceaţa se
lăbărţa neuniform, împînzind cînd arborii de la marginea drumului, cînd magaziile nenorocite de la periferie.
Părea un scut de pînză înşelător, după care orice lovitură
este posibilă, apără pervers, pregătind marea cădere.
Drumul şerpuia spre pădure, prin ceaţa fără sens,
adîncind senzaţia de sfîrşit de lume, de provincie saturată de propria-i prostie. Drumul, el era, pînă la urmă, greşit. Dar asta ţine de destin şi nu mai are sens a ne dezice.
La o cotitură, farurile maşinii au lăsat să se vadă fioroase umbre ale neputinţei: şosete desperecheate, chiuvete sfărmate, bucăţi de tencuială şi suluri de hîrtie, toată
mizeria exterioară de care făptura umană vrea să scape,
la date precise, la marile sărbători, cu nădejdea neghioabă că scapă astfel şi de mizeria interioară. Ca într-un film
de Tarkovski, toate lăsînd să apară acvaticul condiţiei
umane: sila!
Am înţeles că ne apropiam de pădure după desimea
mizeriei şi după albul spart al chiuvetelor lăsate în şanţuri, cărate de la mare distanţă, într-un efort purificator.
Eram la Baisa!
Mare loc de petrecere comunistă, acum uitat, vizitat
din cînd în cînd de şoferii care opresc să se uşureze la
marginea pădurii, ori de adolescenţii amatori de intimitate. Baisa!
Am oprit, ca de obicei, în parcarea unde cîinelui nostru îi place să caute o anumită plantă pe care o mestecă
de fiecare dată cu poftă, amăgindu-se, probabil, cu mirosurile exotice ale dezmărginirii…
Noaptea străbătea prin ceaţ
ă, acoperind dinţii stricaţi ai delăsării umane, resturile
de cărămizi de prin şanţuri.

S
Dumitru Agachi

Reîntoarcerea smerită

Surprinzător, deşi parabola biblică a fiului risipitor
este focalizată asupra fiului, iar interpretările teologice dezvoltă tema părăsirii (abandonării) tatălui – risipirii – reîntoarcerii mântuitoare, este necesar de avut
în vedere şi forţa de sugestie a temei Tatălui.
O primă întrebare: dacă iubirea Tatălui este de o
intensitatea teribilă, vădită de bucuria fără rest a primirii fiului pierdut şi regăsit, mort şi înviat (ce plinătate a fiinţei !), de unde supunerea fără reţinere la voinţa fiului, atunci când acesta cere jumătatea sa de avere şi pleacă? Mâhnirea Tatălui părăsit nu ne este înfăţişată. S-a mâhnit în adânc dar nu a refuzat, nu s-a opus
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Atunci, chiar atunci şi chiar din mijlocul lor a apărut
el, Marele Orb!
Era învăluit în ceaţă, statuie neagră al cărei soclu nu
se mai zărea, maiestuos, dramatic, cu capul sculptat în
noapte sfidînd umanitatea care l-a condamnat. Capul lui
masiv nu se ploconea. Murea de foame, dar nu cerşea;
crăpa de sete, dar nu plîngea, nici cel mai mic gest nu lăsa
să se vadă că îi urăşte profund pe oamenii care l-au lăsat
să moară în pădure. Avea blana tăiată de crengile uscate
şi de bici. Avea albul ochilor demn. Nu mai vedea, dar
înţelegea. În mintea lui de cîine totul era clar: drumul, el
era greşit! Mirosul lui, încă viu, i-a spus să nu se teamă.
Numai piele şi os mai era trupul lui, numai esenţe.
Atunci s-a apropiat şi i-am întins mîna. A mirosit şi
a înţeles. Pericolul e în altă parte, nu acum, nu aici, nu
încă…
I-am întins o tingire cu mîncare de cîini, apoi, fiindcă
abia cumpărasem, i-am turnat o pungă cu lapte. A mîncat şi a băut laptele cu o poftă absolută. Viaţa clocotea
în el cu ultimele ei capricii. Viaţa spunea: „Doamne! ce
frumoasă e lumea!ce minuni poate ea să nască!” Viaţa
spunea că nu e nimic, nu mai are sens să te întrebi de ce,
cum, cînd… De ce stăpînul te lasă să mori în singurătate; de ce nu poate rupe pentru tine o bucată de pîine, de
ce-şi numără banii cînd ţie ţi-e foame, de ce te leagă şi-ţi
dă şuturi în fund cînd are el chef, cînd îşi urăşte nevasta,
cînd îl supără copiii, cînd şeful îl înjură… Nu. Nimic din
toate acestea. Viaţa jubila şi toate erau uitate, chiar şi cele
foarte, foarte apropiate, boala, moartea, de pildă…
Viaţa îi dădea nobleţe, blana lui neagră strălucea în
noapte, Marele Orb n-a tresărit, n-a dat din coadă, nu s-a
smerit nicicum. Viaţa, pe care o iubise atît, îl răsplătea
acum; toţi porii lui se săturau, se răsfăţau într-o ultimă
zvîcnire…
Mastiful orb, abandonat în pădurea de la Baisa, a murit sătul!

şi, mai ales, nu şi-a întors faţa de la cel căruia îi făcuse
parte din avere, îndeplinindu-şi obligaţiile părinteşti.
Nu numai că îi lasă fiului libertatea, însă Tatăl se
vădeşte a fi îndelung răbdător în iubirea sa. Timp îndelungat a petrecut fiul în rătăcirea sa risipitoare, mai
întâi fără de griji, apoi tot mai întunecat sufleteşte,
însă înţelegem că Tatăl l-a aşteptat ceas de ceas. Numai cineva care scrutează continuu orizontul aşteptării poate vedea oportun şi de departe pe cel aflat pe
calea reîntoarcerii şi-l poate întâmpina la mare distanţă de acasa sa.
Pericopa evanghelică nu motivează opţiunea fiului:
de ce acesta alege plecarea ? Fiul pare a fi la vârsta la
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care opţiunea sa poate fi subsumată dorinţei de cunoaştere. Tatăl nu-l pedepseşte prin întoarcerea feţei
sale, ci lasă fiului libertatea de a cunoaşte şi apoi de a
căuta, pustiit, calea cea adevărată. Centrul de greutate
al învăţăturii evanghelice nu este plecarea şi rătăcirea
fiului, ci forţa lăuntrică a acestuia de a-şi asuma, cu
încredere, reîntoarcerea smerită.
Este de subliniat importanţa cardinală a momentului în care fiul ia „hotărârea”, prin urmare opţiunea
izbăvitoare în care nu tăgăduieşte: „mă voi întoarce
la Tatăl meu !” Când totul pare pierdut există limanul, oricât de îndepărtat a rămas el. Însă gândul mai
adânc trimite şi la temeinicia „hotărârii” nestrămutate în abordarea lungului drum al reîntoarcerii. De câtă
determinare încrâncenată a avut nevoie fiul pe acest
drum, dacă despre ţara risipirii sale ni s-a spus că era
îndepărtată, iar fiul suferise mult, prin urmare forţele

sale interioare diminuaseră. Cât de grea a fost reîntoarcerea nu ni se spune, însă numai forţa hotărârii
de a reveni în chip umil la acel acasă izbăvitor, pe care
fiecare dintre noi îl purtăm în suflet, a făcut posibilă
parcurgerea drumului.
Nu văd în fiul risipitor numai un înstrăinat în păcatul cotidian şi, oarecum, comun. Poate că rătăcirea
fiului ţine de un desfrâu al ideilor. Unul care pleacă din
iluzia forţei scientiste a omului, din utopiile omului
creator raportat la sine însuşi. Ţara aceea îndepărtată şi
aparent plină de atâtea desfătări ale raţiunii este Utopia,
dacă nu Prostia. Dar, după un timp în care iluzia pare a
rodi, urmează seceta. Câţi dintre noi, cei care am crescut sub seceta umanismului şi materialismului predate în şcoli nu am rătăcit departe şi câţi ne-am întors la
bună vreme ? Rătăcirea luciferică prin iluzia cunoaşterii poate fi un alt înţeles al parabolei fiului risipitor.

Mariana Pasincovschi

Evoluţia lui Paul Goma
de la Camera de alături la Gherla

„Adevărul răspândeşte, când e la un anumit ca- schiţe îmbibate de lirismul şi candoarea copilăriei,
rat, un fel de strălucire căreia nu i se poate rezista”. iar a doua, romantica adolescenţei pure şi imperati(Cardinalul de Retz) ve, abia colateral ochiul critic auctorial sancţionând,
moderat-ironic, rutina şi compromisul în comportamentele sociale. Referindu-se la acest volum de deÎn faţa scrierilor lui Paul Goma obişnuitele criterii but, Valeriu Cristea consideră că „Paul Goma e un
de judecată ale criticului se văd puse în dificultate. analist”, căci „pe lângă calităţile necesare sondajului
Caracterul cu totul insolit al rândurilor care îţi stau psihologic: inteligenţă, subtilitate, o bună memorie
în faţă te plimbă între prudenţa în aprecieri, stupe- a stărilor şi a impresiilor, el are şi altele, propriu-zis
facţia în faţa faptelor senzaţionale, al căror părtaş – artistice, scriitoriceşti: simţul culorii, umorul, încliprin aflarea lor – devii şi contemplarea entuziastă a naţia spre pitoresc, capacitatea de a situa obiectul deîndemânării stilistice ale autorului.
scrierii sau al investigaţiei într-un câmp de sugestive
Deşi „beneficiar” deja al unei experienţe peni- analogii, puterea de a îmbrăca în cuburi groase de
tenciare, în anii studenţiei (1956-1958), şi al unui materie stările pulverizabile, senzaţiile fugitive, cadomiciliu obligatoriu de cinci ani în Bărăgan, scri- racterul plastic, expresiv al limbii”1. Pe lângă aceste
itorul nu lăsa, în 1968, în volumul său de debut, Ca- aprecieri, Valeriu Cristea nu întârzie să ne dezvăluie
mera de alături, să se întrevadă aproape nimic din însă şi cealaltă faţă a lucrurilor, şi anume că întreaga
această experienţă şi nici din cariera sa viitoare. Po- maşinărie de procedee puse în funcţiune de talentul
vestirile volumului relevau un narator realist-liric, complex al autorului merge uneori în gol, căci deşi ,,
dezinhibat şi permeabil la relativul liberalism stilis- investeşte în fiecare nuvelă utilaje grele, în anumite
tic al acelor ani. Prima secţiune a cărţii reunea mici cazuri rezultatele sunt mediocre”2. Iar exemplele nu
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întârzie să apară, sugestive fiind cele precum întreaga ,,osatură melodramatică în naraţiunea Logodnicii
vin şi pleacă, idealizarea forţată a uni tip din lumea
interlopă, în O, ce veste minuntă, precum şi manifestările pesonajului din nuvela Aia, nuvelă ce propune „o soluţie finală de o falsitate surprinzătoare la
un prozator atât de înzestrat”3.
Revenind la „un posibil initium al acelei literaturi
a închisorilor comuniste”4, îl vom recunoaşte într-o
singură bucată din Camera de alături, prin care se va
consacra ulterior, în anii exilului, Paul Goma. Personajul din O, ce veste minunată, un abonat de drept
comun al închisorii, care alternând vreme de douăzeci de ani perioadele de detenţie cu cele de libertate,
îşi făcuse un crez de onoare ( „n-are voie omul să fie
bun?”) din a fi colportorul minciunii „consolatoare”,
de la cei închişi la cei de „afară” şi invers.
De fapt, însă, la data debutului, Paul Goma trimisese deja (în 1967) în apus primul roman, Ostinato.
Acesta va apare în 1973, în acelaşi an cu Uşa. Urmează, tot în străinătate, în franceză, Gherla (1976), şirul
de publicaţii continuând până astăzi.
Literatura închisorii politice, scrisă de oameni
care au parcurs această experienţă, a fost întotdeauna – cum atestă textele ei celebre, de la Le mie prigioni a lui Silvio Pellico, Amintiri din casa morţilor a
lui Dostoievski ori Închisorile mele de Slavici, până la
Gestapo-ul lui Sven Hassel ori Reportaj cu ştreangul
de gât de Julius Fucik – caracterizată de ezitarea între
dezvăluirea politică şi meditaţia moralizatoare, între
senzaţionalul situaţiilor şi aspectul existenţial al experimentării limitelor umanului. Romanele lui Paul
Goma se menţin şi ele pe aceeaşi linie, fie că îşi propun
să reînvie incriminatoriu cumplitul sistem de strivire
a umanităţii din individ în una din cele mai dure închisori comuniste la noi (Patimile după Piteşti), fie că
evocă anul 1977, când, încă o dată, după 1956 şi 1968,
comunismul s-a clătinat, şi când Paul Goma trimitea
scrisoarea de adeziune la Charta `77 şi „ Epistolele
către Nicolae”, ajungând ca urmare din nou la închisoare, înainte de a fi obligat să exileze. De fiecare dată,
senzaţionalul, moral-politicul şi existenţialul se îmbină. E drept că uneori textul lui Paul Goma e marcat
de resentimentele personale şi de un spirit vindicativ,
care coboară, inevitabil, nivelul mărturiei existenţiale
şi calitatea literară. În Cutremurul oamenilor, răfuiala cu editorii care i-au refuzat romanul al doilea, Uşa
, şi alţi scriitori ai momentului, culpabilizaţi pentru
compromisuri mai mari sau mai mici (Adrian Păunescu, Dumitru Popescu, Marin Preda, Mircea Dinescu), iese cu totul din sfera literaturii.
Adevărata valoare de document al unei epoci şi de
mărturie artistică a scrisului lui Paul Goma se poate
găsi numai acolo unde scriitorul se eliberează de patimile personale şi devine „acel animal care povesteşte”,
cum sună definiţia dată de el scriitorului. Edificator
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în acest sens este, de exemplu, romanul Gherla, conceput ca rememorare târzie a primei experienţe penitenciare. Meritul scriitorului, în cazul acestei cărţi,
este de a fi păstrat în text prospeţimea impresiilor de
atunci şi de a-i fi indus totodată aura distanţei temporale şi sporul de înţelegere asupra universului concentraţionar din România. Este ceea ce face cartea
fascinantă şi atroce, dar, totodată, o deschide meditaţiei asupra istoriei contemporane. Distanţarea valorizatoare a naratorului faţă de faptele narate determină specificul estetic al prozei lui Paul Goma. Gherla,
probabil unul dintre romanele cele mai unitare şi mai
bine organizate epic din opera lui Goma, ne va oferi,
la o succintă analiză, elementele acestui specific estetic al unei opere care, se va vedea, nu se reduce la
simpla şi directa mărturie politică.
Nu încape îndoială, intenţia iniţială a textului lui
Paul Goma este, în romanul Gherla, ca şi în celelalte,
aceea a discursului politic: toate cărţile scrise în exil
demarează din dorinţa de a depune o mărturie politică anticomunistă. „Un roman însă devine roman,
evident, numai în măsura în care reuşeşte să traducă intenţia extraliterară iniţială a scriitorului într-o
intenţie literă”5. În cazul romanului lui Paul Goma,
caracteristic este că intenţia politică nu se traduce
direct în structura literară a realismului politic, ci,
oarecum neaşteptat, în structura romanului senzaţional. Insolitul ambianţei penitenciare, brutalitatea
feroce a contactelor personajului martor în această
ambianţă impun pe primul plan al lectrurii senzaţionalul. Abia într-un plan secund, apare şi intenţia
politică, înfrăţită cu aceea moral-socială, cititorul
sesizând şi confruntarea omului cu sistemul totalitar comunist, care se produce prin aceste forme senzaţionale. În acest al doilea plan al textului, „ideea
moral-politică se exprimă în principal prin intermediul polemicii naratorului cu ideologia şi sistemul
comuniste, într-o paletă ironică – de la ironia amară
la sarcasmul vituperant, de violenţă nedisimulată”6.
În fine, într-un al treilea plan, romanul tinde, abia
sesizabil la lectura neatentă, spre eseul romanesc,
prin prezenţa unui „filon discret al cognitivului şi al
existenţialului”.
Tema senzaţională a romanului Gherla e furnizată
de evenimentele ultimelor zile ale detenţiei naratorului, centrate în jurul teribilei bătăi îndurate înaintea
eliberării. Sunt evocate regimul bestial al închisorii
comuniste, cruzimea şi sadismul gardienilor (emblematic fiind comandantul Goiciu, despre care se povesteşte că, după ce a ucis un deţinut în bătaie, i-a retezat picioarele ca să încapă în sicriu), suferinţele inimaginabile ale condamnaţilor politici, înfometaţi, îngheţând iarna şi înăbuşindu-se vara, înghesuiţi câte
doi-trei pe metrul pătrat de celulă, pedepsiţi pentru
orice fleac cu „Uliţa verde” (bătaia) şi cu „alba” ori
„neagra” (carcera), supravieţuind totuşi şi rezistând
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dublei supravegheri a gardienilor şi „turnătorilor”.
Nu lipseşte nota lirico-sentimentală din povestirile
debutului: deţinuţii îndrăgostiţi de o fată locuind în
preajma închisorii, pe care o văzuseră crescând de-a
lungul anilor şi pe care unul dintre ei o „adoptase”,
dându-i numele fetiţei lui de-acasă, se simt „trădaţi”
când fata se îndrăgosteşte de un băiat „de afară”, suferă grozav şi, superbă nobleţe sufletească, ascund „trădarea” bătrânului „tată adoptiv”7. Punctul culminant
al acţiunii îl constituie bătaia propriu-zisă, administrată pe un pretext oarecare, de fapt o razbunare a
torţionarilor asupra victimei care „le scăpase”. „Bătaia finală”, după cum o caracterizează Ion Negoiţescu, „expusă de Paul Goma cu tot dichisul, precum o
adevărată ceremonie care nu admite licenţe, îşi capătă tocmai prin aceasta semnificaţia estetică, înscriindu-se în literatura noastră ca o realizare artistică de
prim ordin şi – mai cu seamă! – inevitabilă”8.
Pe această tramă, polemica anticomunistă vizează ipocrizia profundă, inumană a sistemului comunist, organizat exclusiv în vederea întăririi Puterii,
prin orice mijloace. Fapte minore devin revelatori
de maximă pregnanţă, ca în secvenţa în care personajul fură eticheta unei sticluţe de medicamente. De
ce o fură? Pentru a avea o hârtie tipărită, lucru strict
interzis în închisoare. „Pentru că”, notează sarcastic
autorul, „o etichetă oarecare ajunsă în mâna duşmanului poate să se transforme şi se transformă! – întro teribilă armă contrarevoluţionară!”. Ironia enormă
e deseori întâlnită în text, dar ea vizează fapte numai
superficial absurde, în fond tragice. În cazul etichetei furate, ni se lămureşte, de exemplu: nu conţinutul
tipărit importa, „nu interesa semnificaţia acelor cuvinte, ci faptul că erau ti-pă-ri-te. Conta că puteam
citi nişte cuvinte tipărite”. Cuvântul tipărit, mod al
comunicării şi al solidarităţii insului închis cu toţi
semenii, inclusiv cu cei de afară, devine astfel un
simbol. De la asemenea reflecţii pe amănunte particulare, meditaţia autorului se ridică alteori la întrebări generale. Bunăoară: de ce pierderea libertăţii poporului nostru ocupat de Rusia Sovietică prin
„vânzarea de la Ialta şi celelalte aranjamente” din
1945 a fost acceptată de noi atât de pasiv? Nu cumva
pentru că „nu ne prea puteam lăuda cu setea de libertate... Nu ne prea chinuia setea activă de libertate?” ,,Pe român crede scriitorul, cu greu îl convingi
(sau nu-l convingi deloc) să intre în front”, căci ,,tot
ce depăşeşte ograda lui, bătătura lui, nu-l interesează
sau îi trezeşte suspiciunea, teama”. Meditaţii critice
cam incomode pentru noi, chiar dacă ne repetăm că,
desigur, un popor nu poate fi niciodată incriminat în
ansamblul său. „Ce să mai vorbim”, adaugă scriitorul,
,,de foarte româneasca `apa trece – pietrele rămân`?
Rămân, dar cum? Modelate de apa (care a trecut) şi
blestemate să rămână pentru totdeauna pietre peste
care trece orice apă care are chef de trecut.” Este o
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formă a patriotismului cu care nu suntem obişnuiţi,
patriotismul lucid, antiutopizant, gen E. M. Cioran.9
Pe acest temei, la un al treilea nivel al textului, e
schiţat un scenariu cognitiv. Puşcăria a fost şi un experiment provocat – de către un tânăr care voia să
cunoască şi faţa ascunsă a grandioasei înscenări comuniste: „Eram grozav de mândru că fusesem arestat, voiam să mulg tot ce se putea mulge înainte de
a pleca – mă temeam doar că or să-mi dea drumul
înainte de a cunoaşte toate tainele detenţiei.” Acest
impuls juvenil e urmărit maturizându-se. Experienţa închisorii va grăbi interiorizarea şi esenţializarea
cunoaşterii. La început, prin asumarea teoretică a
problemei: de ce românii suportă şi „tac”? Din laşitate? Dintr-o precauţie ( înţelepciune) excesivă? Apoi,
prin implicare intimă, profundă, implicare ce-şi limpezeşte resorturile în timpul ultimei încercări, marea bătaie primită în final: „şi atunci, pentru prima
oară de la arestare, pentru prima oară în viaţă, am
spus, mi-am spus, le-am spus: EI, LASĂ...şi m-am
hotărât să nu-i uit în vecii vecilor, nu să mă răzbun,
ci să nu-i uit, şi, mai ales, SĂ NU TAC.” Cunoaşterea,
ajunsă la obiectivul ei, se reîntoarce astfel în acţiune, senzaţionalul, înălţat în atitudine etică-politică şi
sublimat în căutarea Adevărului, se reîntoarce întrun „senzaţional” de altă factură, al ordinii interioare când, stând faţă în faţă cu propria-ţi conştiinţă, „
important nu este să spui: Iată ce am făcut din mine,
ci: Iată ce am făcut eu din ceea ce am făcut din mine”.
Chiar dacă i s-a reproşat, pe rând, ba faptul că n-ar
avea operă, ba faptul că n-ar avea talent, ba faptul că
n-ar fi român, ba faptul că ar fi evreu, principiul care
stă la baza întregii activităţi a lui Paul Goma este cel
care ţine de cultură şi anume de faptul că pentru el,
,, cultura e un mijloc nu un scop”. Un mijloc de a exprima şi consolida valorile adevărului şi ale moralităţii, un mijloc de a demonta şi condamna hidoşenia
trădării, a laşităţii şi a crimei. Prin urmare, marele
merit al lui Paul Goma este ,, acela de a exprima adevărul cu o autenticitate ce nu admite nici o notă de
contrafăcut şi cu o ardoare etică ce nu permite nesocotirea măcar parţială a lui”10.
______________

(Endnotes)
1 Valeriu Cristea, Interpretări critice, Edit. Cartea Românească,
Bucureşti, 1970, p.185.
2 Ibidem, p. 186.
3 Idem.
4 Anton Cosma, Romanul românesc contemporan (II), Cluj, 1998,
p. 411.
5 Ibidem, p. 413.
6 Idem.
7 Idem.
8 Ion Negoiţescu, Scriitori contemporani, Edit.Dacia, Cluj, 1994,
p.413.
9 Anton Cosma, Romanul românesc contemporan (II), Cluj, 1998,
p. 414.
10 Cimpoi, Mihai- Istoria literaturii române din Basarabia, Edit.
Litera Internaţional, Bucureşti, 2003, p.438.
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Oana ANDRIESE

PATRIA DE HÂRTIE a exilului literar românesc

O discuţie despre exil se dovedeşte a fi tot timpul dificilă, deoarece conceptul nu suportă încorsetarea vastităţii
sale în termeni univoci. Faţetele exilului sunt multe: a
fost aşezat la temelia condiţiei umane prin interpretarea
izgonirii din grădina Raiului ca o formă de surghiun, a
fost pedeapsă pentru nesupunere politică şi nerespectarea normelor sociale, sau chiar dimpotrivă, se afirmă
dispariţia lui ca fenomen. Din acest motiv o lucrare despre exil este mereu un demers anevoios. Cu atât mai
complicată se dovedeşte o lucrare despre exilul românesc, căci pentru poporul român acest fenomen este o
constantă determinată istoric, deosebit de prolifică din
punct de vedere artistic, dar, din păcate, insuficient de
bine definită. Pe acest teren accidentat se situează şi cercetătoarea Nicoleta Sălcudeanu prin cartea sa Patria de
hârtie, apărută la editura Aula din Cluj în 2003.
Pornită înşelător ca o încercare de descifrare a fenomenului în general, cartea se dovedeşte o radiografie
a exilului literar românesc înscris în tabloul istoric al
Centrului şi Estului European. Lucrarea analizează relaţia unor scriitori români din perioada 1944-1989 cu
propria lor operă ca manifestare a situării faţă de exil şi
ca încercare de recuperare identitară. Autoarea îşi notează prudent inteţiile de a crea nu „o istorie exhaustivă
a exilului literar românesc, ci „un inventar minimalist
şi, oricum, aleatoriu” (Sălcudeanu, 2003: 80). Cu toate
acestea, ea haşurează liniile schematice ale unui astfel
de studiu vast prin schiţarea unor direcţii de analiză şi
chiar prin definirea unui corpus de scriitori ce ar trebui
luaţi în considerare. Un studiu despre exilul românesc
ar trebui să pornească, spune scriitoarea, de la depistarea mecanismelor de înstrăinare din opera cronicarilor
şi să focalizeze analiza pe unele probleme: apartenenţa la o anumită limbă şi la un spaţiu-matrice, nostalgia,
nesfârşita călătorie, veşnica întoarcere şi singurătatea
existenţială. În toată vastitatea şi minuţiozitatea sa, un
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astfel de studiu va avea mereu un caracter provizoriu
datorat, crede cercetătoarea, „neaşezării încă a lucrurilor în matca lor definitivă” (ibid, 70). Iar o privire panoramică a întregii literaruri a exilului nu a fost posibilă până în 1989 când literatura scrisă în afara spaţiului
comunist a putut fi integrată în istoria literară română.
Patria de hârtie pare aşadar mai degrabă un îndrumar de direcţii critice pentru cercetătorii destul de curajoşi şi disponibili să dea curs provocărilor autoarei
ce îşi încheie lucrarea într-un stil potrivit mai degrabă
unui testament decât unei incursiuni în istoria literaturii exilului:
„Las aşadar şantierul deschis, proiectul în devenire.
vreodată, le voi
Haşurile creionate, dacă voi apuca
curăţa eu; de nu, las guma de şters cu deplină încredere
pe mâna cercetătorilor ce vin” (ibid, 81).
Cartea Nicoletei Sălcudeanu este structurată în două
părţi. Dacă în prima, aşezată restrictiv pe teritoriul teoriei, cercetătoarea îşi fixează instrumentele de studiu
asupra exilului literar românesc, în cea de-a doua , intitulată „Frontiuri critice”, ea analizează relaţia unor scriitori români cu propriul exil, relaţie descrisă şi fructificată minuţios prin opera fiecăruia. Cazurile analizate
sunt alese aleatoriu, fără a fi, din acest motiv, mai puţin ilustrative. Pornind de proza lui Paul Goma, în care,
spune autoarea, se sintetizează întreaga problematică
a exilului din istoria literară românească, ea ajunge la
analiza falsului exil din cazul lui Dumitru Radu Popa
care transformă „of-ul şi vai-ul dezrădăcinării” (ibid,
189) într-un instrument de diversificare şi adâncire a tematicii operei. Incursiunile practice ne mai poartă prin
opera lui Dumitru Ţepeneag, Vintilă Horia, Monica Lovinescu, Herta Muller, Virgil Ierunca sau Sanda Niţescu.
Fiecare din aceşti scriitori transformă exilul într-o experienţă roditoare din punct de vedere literar. Mai mult
chiar, literatura în sine devine pentru ei un mecanism
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de apărare împotriva potrivniciilor surghiunului, singura cale posibilă de întoarcere în spaţiul nativ şi de
fructificare a valorilor naţionale înrădăcinate în interiorul fiecăruia.
Întorcându-ne la demersul teoretic al lucrării, observăm că cercetătoarea schiţează o clasificare sumară a
literaturii române dintre anii 1944 şi 1898 pe care o împarte în literatură de interior, cea creată între graniţele
comuniste, şi cea din exterior, liberă de cenzură, dar situată mereu în afara spaţiului la care se raportează. Literatura de interior este şi ea a se diviza în literatură de închisoare, literatura exilului interior, şi literatură oficială.
Cercetăroarea se opreşte în discuţia despre exilul literar
românesc la analiza caracteristicilor literaturii exteriorului, cea scrisă în afara spaţiului comunist şi recuperată
de istoria literară abia după 1989.
Dar până a ajunge la aceste delimitări spaţio-temporale ale obiectului de studiu, cititorul trebuie să străbată
un drum sinuos şi întortocheat prin diverse teorii şi aspecte ale fenomenului exilului în general, şi numeroasele clasificări, abandonate oarecum imediat după numirea lor. Autoarea nu îşi asumă prin textul său o lucrare
teoretică despre exil şi de aceea nu se simte închistată
în rigorile unei structuri şcolăreşti. Mai mult, ea se angajează prin stilul eseistico-ludic într-un dialog permanent cu vaste voci teoretice pe care le foloseşte pentru
a-şi solidifica un punct de vedere personal şi pentru
a contura unele direcţii critice lăsate deocamdată neexplorate. Din spatele acestui tablou eseistic al exilului transpare palimpsestic un vast aparat teoretic ce se
combină într-un complicat mozaic conceptual.
Pornind de la situarea fenomenului în sfera metafizicului şi interpretarea existenţei umane ca suferinţă,
autoarea delimitează treptat cercurile concentrice ale
spaţiului teoretic aşezat sub lupa analizei. Putem trasa
o schemă asumat limitativă, dar clarificatoare, credem,
a acestui procedeu de îngustare sistematică a fenomenului discutat: exilul ca surghiun metafizic este condiţia
existenţială a omului alungat din divin. Întreaga viaţă
devine o încercare de recuperare a spaţiului edenic. Coordonatele reale ale acestui spaţiu sunt şterse din memoria individului de amneziile succesive ale existenţei
mundane. Astfel, încercarea de recuperare se transformă în act creativ, căci omul suplineşte golurile amnezice prin fantezie. Invers proporţională cu amnezia, arta,
ca act creativ, reprezintă întoarcerea în marsupiul divin,
dar este totodată şi un manifest identitar, căci exilatul
va recurge în construirea operelor sale tocmai la propriile mărci identitare. Acesta este motivul pentru care
autoarea găseşte opera exilaţilor mai semeaţă în comparaţie cu cea a „localnicilor”, căci grandilocvenţa operei
lor are o dublă funcţie: „acea a recuperării memoriei, a
imaginii Ierusalimului ceresc” (ibid, 13) şi a recuperării
identitare. Astfel, ideea de exil este direct legată de cea
de creaţie artistică, de opera de artă, ca manifestare a
asumării unei poziţii faţă de statutul de exilat.
Dintre toate formele de artă, literatura, spune scriitoarea, pare cea mai îndărătnică în încercarea de recuperare a matricei divine. Din acest punct de vedere, literatura exilului capătă un anumit specific şi o anumită
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tematică, datorită unui „arsenal emoţional aparte, motivat de sensul existenţial al dislocării” (ibid, 26). Astfel,
din vastul peisaj al exilaţilor se individualizează un caz
aparte ce reprezintă şi focusul analizei din prezenta lucrare: scriitorul exilat. De aici curg şi numeroase sistematizări ale atitudinii scriitorilor faţă de exil. Cu o apetenţă pentru clasificări, autoarea porneşte în construirea unui arbore textual de dihotomii în ceea ce priveşte
percepţia exilului. În încercarea de a contrage diversele
clasificări propuse de cercetătoare, observăm că toate
au la bază situarea scriitorului faţă de propriul exil. Se
conturează astfel două atitudini posibile ce suportă dezvoltări sensibil diferite în varii dihotomii: exilul ca trăire în „hard” şi „soft”. Prin simplificarea întregii scheme
la această dublă cheie, se poate schiţa o viziune unitară. Trăirea exilului în cheie hard condamnă scriitorul la
o nostalgie maladivă, o situare agonică faţă de propriul
trecut. În raport cu axa temporală, el se va comporta „ca
la inceputul lumii” în permanenta încercare de întoarcere la o dimensiune trecută. Opera unui astfel de scriitor riscă a se limita prin „radicularităţi fixatoare” (ibid,
25) la stadiul de jelanie după un timp irecuperabil. Antonimic se conturează trăirea exilului în cheie „soft”, ca
formă de adaptabilitate prin asumarea supremaţiei timpului prezent ce determină scriitorul să îşi trăiască arta
într-o „diseminare veselă” (ibid, 20).
Staţionând în aceeaşi zonă a clasificărilor, şi pornind
de la cele trei modele de labirint ale lui Umberto Eco,
autoarea propune în continuare o holografie a rătăcirii
ce rămâne fără o dezvoltare ulterioară. Cititorul este
prins în mijlocul unei serii complicate de triade dezvolatată pe axe spaţiale: verticală (axa evoluţiei antropologice a asumării rătăcirii), în profunzime şi orizontală
(axa tipurilor sincrone de asumare a rătăcirii).
Fără a se opri asupra lor cercetătoarea merge mai
departe la clasificarea Evei Behring, cea a exilului din
punctul de vedere al identităţii culturale. Cercurile concentrice ale delimitărilor teoretice sfârşesc aici. Ne aflăm
în spaţiul literar românesc, iar clasificarea amintită mai
sus este specifică exilului literar. Amendând limitările
acestei triade, dar împărtăşind aproximativ aceleaşi criterii delimitative, autoarea propune o clasificare proprie,
cu termeni numiţi „aleatoriu”: ExPatrioţii, Expatriaţii şi
Ex-patrioţii. Oprindu-se abrupt în dezvoltarea propriei
clasificări şi fără a oferi lămuriri în alegerea termenilor folosiţi, cercetătoare angajează cititorii într-o lectură
de dezambiguizare a caracteristicilor celor trei categorii.
Abia spre finalul părţii teoretice ea va relua şi dezvolta
această triadă esenţială. Schiţând o fiziologie definitorie
dar sumară a fiecărei clase în parte, scriitoarea trasează puntea de trecere către cea de-a doua parte a cărţii
în care vor fi analizaţi detaliat şi aplicativ ExPatrioţii şi
Expatriaţii.
În prima categorie, cea a ExPatrioţilor se înscrie individul care, aflat în exil, indiferent de motivul plecării,
nu se desprinde sentimental de spaţiul originar. El va
suferi blocaje sentimentale, va absolutiza valorile naţionale, iar opera sa se va întoarce mereu la ţara natală. În
această categorie cercetătoarea include scriitori precum
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Paul Goma, Petru Dumitriu, Vintilă Horia, Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca.
La polul opus se situează Expatriaţii. Ei sunt exilaţii
deschişi unei reconfigurării identitare pentru locuirea
confortabilă în ambele culturi. Fără a renunţa la valorile specific etnice, ei se vor adapta la locuirea în afara graniţelor, căci abordarea „amicală” a valorilor le va
permite libertatea de mişcare în spaţii străine. În aceată categorie, a aculturalităţii, scriitoarea include nume
precum Dumitru Radu Popa, Herta Muler, George Tomaziu şi Sanda Niţescu. O subcategorie a Expatriaţilor,
cea a „adaptaţilor”, dar care nu este devoltată în lucrare,
ar include nume precum Norman Manea, Petru Popescu sau Bujor Nedelcovici.
Cât despre categoria Ex-patrioţilor, ea este păstrată în virtual şi nu include nici un nume, deoarece, spune autoare, „pare, deocamdată, necolonizată” (ibid, 83).
Este categoria transculturalităţii ca „formă supremă de
laxitate a aflării în lume” (idem). Deţinând coeficientul
maxim de adaptabilitate, ex-patriotul porneşte pe drumul celei mai radicale forme de exil, cea a indivizilor
fără ţară.
Întorcându-ne la dihotomiile schiţate la început, observăm o reţea rizomatică a categoriilor, ce formează, în
final, o imagine unitară asupra exilului literar românesc.
ExPatrioţii sunt scriitorii ce trăiesc exilul în cheie „hard”,
victime ale propiului trecut ce privesc întreaga viaţă din
exil ca pedeapsă şi totodată ca încercare de recuperare a matricii originare. Ei sunt cei ce vor jeli veşnic la
apa unui Vavilon etnico-idealizat şi vor construi măreţe patrii imaginare. Expatriaţii sunt cei ce trăiesc exilul
în cheie „soft”. Ei afirmă supremaţia timpului prezent,
iar exilul este pentru ei o naştere, şansa unei remodelări
culturale. Lor le atribuie Nicoleta Sălcudeanu simbolul
„omului care merge” ce, împăcat cu propriul exil, şi-a definit propriile limite spaţio-temporale. Fără a uita valorile naţionale, ei locuiesc confortabil în ambele culturi şi
îşi afirmă etnicitatea într-un stil voalat şi „vesel”.
Indiferent de dihotomia în care ne situăm ca cititori, observăm legăturile intrinseci cu celelalte şi putem
identifica un unic punct de plecare: raportarea individului la locuirea în afara spaţiului etnic-definitoriu a cărui părăsire are determinanţi sociali şi istorici. Din acest
punct de vedere ne hazardăm teoretic şi situăm categoria Ex-patrioţilor în afara spaţiului de analiză al scriitoarei. Dacă cele două categorii anterioare au fost înscrise
în spaţiul est-etic dintre 1944 şi1989, aici ne apropiem
flagrant de contemporaneitatea imediată a unei lumi
lipsite de graniţe fizice, o lume a celor „fără ţară”. Nu
mai poate fi vorba de locuirea în „afară”, deoarece nu se
poate identifica, fizic, un „înăuntru”. Identitatea, definită până acum prin raportarea la etnic se diluează întrun univers lipsit de mărci definitorii. Prins în vârtejul
fenomenului uniformizării întregii lumi, individul pare
a se defini, inconştient, prin noţiunea de Ex-patriot. Iar
definiţia acestei noţiuni o găsim în propria ei arie semantică: prefixul „ex” denumeşte pierderea unui statut,
în acest caz de „patriot”, ca persoană ce locuieşte în interiorul unei „patrii”. Ex-patriotul şi-a pierdut acest centru, atât de puternic în cazul celorlalte două categorii
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şi gravitează în jurul unui Babel cultural ca metaforă a
întregii lumi. Este, într-adevăr, stadiul exilării supreme,
căci centrul existenţial devine aici propria identitate
spartă în mii de cioburi. Omul Ex-patriot este condamnat la singurătatea absolută (a Sinelui cu Sinele), dar
asumată ca o formă supremă de laxitate a aflării în lume.
Indirect, autoarea ne vorbeşte despre această categorie
când afirmă invizibilitatea exilatului în spaţiile lipsite de
caracteristici etnice ale marilor capitale ale lumii. Individul este vizibil doar pentru sine şi invizibil pentru ceilalţi ce îi văd numai creaţiile ca încercare de recuperare
identitară. Cât despre scriitorii din această categorie, ei
trişează într-o oarecare măsură statutul de Ex-patriot,
situându-se estetic în „patria de hârtie” a scrisului lor.
Identitatea lor devine cuvântul iar scriitorul, spune autoarea, „se mută în limbaj”(ibid, 42). El suferă un dublu
exil: faţă de sine şi faţă de lume, căci, „locuirea în limbă”, spune cercetătoarea, „nu se poate realiza decât după
moartea Patriei”(ibid, 49). Consecinţa acestui fapt este
că lumea întreagă devine o „ţară străină” (ibid,53) locuită de un popor rătăcitor, nediferenţiat din punctul de
vedere al nativităţii. Scriitorul devine în această lume
un personaj ce trece pe plan secund, iar opera, angajată
în plan principal, suferă un fenomen de depeizare. Afirmând prevalenţa operei în faţa autorului ei, cercetătoarea notează:
„exilul parvine, aşadar, la un palier existenţial robust,
harnic producător de semioză, din fertilitatea căruia se
hrăneşte, in extremis, independenţa operei, emanciparea ei faţă de destinul propriului autor”(ibid, 65).
Din acest moment, scriitorul şi opera sa vor cunoaşte destine diferite, deoarece cuvântul încetează a mai fi
semn şi dobândeşte autoritate şi independenţă, alegându-şi singur locul în lume. În „patria de hârtie” autorul
nu precede textul, el este un anume principiu functional al textului (Foucault, 2003, 418), suma tuturor naraţiunilor şi a personajelor sale (ibid, 408). Între cuvânt
şi scriitor se realizează o ruptură. Astfel, în relaţie cu
propria sa operă scriitorul se află într-o ipostază de exil,
sau după cum spune cercetătoarea, scriitorul îşi trăieşte scrisul ca formă de înstrăinare (Sălcudeanu, 2003:25).
Odată cu situarea scriitorului în „patria de hârtie” a
textului infinit, exilul fizic nu mai este posibil. Privirea
se mută acum către destinul scriiturii, o scriitură depeizată ce nu poate cunoaşte limitele geografice ale autorului ei.
Includerea categoriei Ex-patrioţilor în istoria exilul literar românesc este deocamdată un demers dificil
datorită determinanţilor de natură naţionalistă ce bântuie încă literatura română. Raportarea scriitorilor la
momentul, încă puternic emotiv, al revoluţiei din 1989
transformă istoria contemporană într-o dihotomie cu
termeni aflaţi într-o relaţie comparativă: înainte şi după.
În aşteptarea absolutizării momentului „după” citim
cartea Nicoletei Sălcudeanu ca o radiografie a exilului
literar românesc până în momentul 1989. De asemenea,
autoarea ne oferă un îndrumar de direcţii critice ulterioare, esenţial nu numai pentru analiza fenomenului exilului din spaţiul mioritic, ci şi pentru cercetarea exilului
literar în toate formele sale.
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„...în ciuda unei totale lipse de răsfăţ...
eu am obţinut niște premii de un fel sau altul
pentru fiecare dintre genurile în care am creat”
• petrUŢ pârVesCU în dialoG CU lUCia olarU nenati •

1. Stimată Domnă Lucia Olaru Nenati, după câte ştiu,
v-aţi născut în februarie, în Bucovina, într-un oraş de poveste, Rădăuţi. Cum aţi ajuns şi aţi rămas la Botoşani?...
Am mai povestit acest episod dar se vede treaba că e
important. Nu visam să ajung în Botoşani, ba chiar când
auzeam acest nume mi se părea ca are o sonoritate rebarbativă. Apoi a venit repartiţia ministerială şi pe listă a
apărut Muzeul Eminescu Ipotesti, post pe care l-am ales
dintr-o suflare fără să cuget prea mult. Soţul meu care terminase cu un an înaintea mea facultatea şi era deja în Bucureşti cu servici şi buletin a lăsat şi el baltă toate acestea,
iar eu am lăsat speranţele de viitor ce mi le-as fi putut face,
pe drept sau pe nedrept, pentru faptul că scrisesem prima
lucrare de licenţă despre Marin Preda şi deci că îl cunoscusem personal pe marele autor şi editor şi pe alţii din high-life-ul literar şi m-am aruncat cu toata pasiunea în....
cătunul Ipoteşti unde nu voia nimeni să vină şi să stea şi
unde nu era mai nimic, dar nici barem un adăpost mai de
doamne-ajută sau măcar un chioşc unde să-ţi cumperi
o napolitană la ceas de foame. Ce mai, condiţii incredibile, o inconştienţă romantică despre am mai scris şi va
mai fi loc de evocare, total invers proporţional cu ceea ce
am construit şi realizat acolo în acei ani, şi vai, cu ceea ce
aş fi putut şi ar fi fost minunat să fiu lăsată să realizez o instituţie culturală de anvergură internaţională. Acum
doar contemplu la ceasul de rememorare în care mă provoci să-mi fac bilanţul, ce a fost esenţial în viaţa mea. Iar
Ipoteştii cu Eminescu şi cu tot corolarul acestei teme a
fost important, poate cel mai important, a fost decisiv şi
atunci şi mai târziu. Modelul lui tiranic m-a marcat ca
un stigmat cu fierul roşu. Asta însemnând o permanentă graba de-a nu irosi timpul, de-a face cât mai mult fără
să mă gândesc dacă pierd sau câştig, ci doar să–mi fac
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datoria. Păguboasă mentalitate în vremea de azi, drept
care bariera vârstei de acum mă găseşte cu mai nimic în
plus la capitolul „acumulări materiale” decât atunci când
am pornit. Deşi pentru instituţiile unde m-a trimis destinul, Muzeul Ipotesti, Teatrul Vasilache şi Teatrul Eminescu, Gazeta de Botoşani, Colegiul Universitar de Institutori, am adunat precum aduce furnica în cuibul ei. Aşa
va fi fost să fie sau asta se întâmplă când cel pus să conducă este un poet dotat cu modele idealiste la purtător. Cemi pare rău e că n-am fost lăsată să-mi fac treaba pănă la
capăt ci, cum se vedea că lucrurile merg bine şi există riscul unei prea evidente reuşite, cum se puneau în mişcare
diverse mecanisme şi se „luau măsuri” de prevenire adică
mă „mânau„ spre alte „obiective” până când m-am trezit
cu mult prea devreme, la o vârstă de maximă experienţăpregătire-randament-energie, fără nici un loc de muncă.
Să adaug aici, deocamdată doar ca enumerare argumentativă a ideii, exemplul celor două concursuri pe care
le-am susţinut cu brio, dar în zadar, deşi cu un efort de
pregătire uriaş. Cel pentru postul de simplu cercetător
din cele multe existente la Memorialul Ipoteşti, atunci
când am vrut să mă întorc la Ipoteşti după mulţi ani de
când am lăsat acolo atâta valoare adunată de mine, concurs strămutat la Iaşi, la care am fost supusă numai eu,
în mod umilitor şi foarte complicat, unor zadarnice încercări herculeene; şi cel de consilier şef la Direcţia de
Cultură, susţinut la Bucureşti, unde am fost trimisă de
către Prefectură cu mari insistenţe şi pentru care am scris
o lucrare de menagement cultural al Botoşanilor, valorificându-se şi economic resursele tradiţiei, concurs pentru care am fost felcitată de preşedinta comisiei, ministru secretar de stat Maria Berza, atunci când m-a anunţat,
într-o primă fază, înainte de „intervenţia terţilor”, că am
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reuşit cu succes (lucrarea este depusă la arhive şi la Biblioteca Academiei). Sau iată, am predat mai mulţi ani la
Colegiul de Institutori al Universităţii ”Al.I. Cuza“ Iaşi la
Botoşani având, zic eu, o bună comunicare cu studenţii şi
străduindu-mă să conving toate forurile ca acesta să devină universitate a Botoşanilor. Pe unde nu am umblat şi pe
la câte uşi nu am bătut! Nu s-a vrut, nu s-a putut, au fost
alte interese, nu ştiu, destul că s-a pierdut colegiul cu totul, deşi se obţinuse şi imobilul special destinat acestuia,
astfel Botoşaniul a rămas fără învătământ universitar de
stat deşi ar fi meritat sa aibă.
Aşa că, dragă Petruţule, la această distanţă de momentul rămânerii la Botoşani văd că n-am prea fost bine venită aici deşi eu m-am străduit cât am putut să fac lucrurile cât mai bine şi că, dacă mergeam atunci în altă parte, poate veneam cândva la Botoşani între două trenuri şi
plecam cu Premiul Eminescu şi cu titlul de Cetăţean de
onoare al oraşului.
2. De când vă ştiu, şi ne cunoaştem de ceva ani, sunteţi,
vorba poetului „…tânăr(ă) şi ferice!”, mereu într-o continuă şi cuantificabilă prezenţă, mereu preocupată de arta
scrisului şi cititului, de cântec, de cuvânt şi lumea lui minunată. Sunteţi o scriitore conştientă de valoarea sa, cum se
vede literatura română din nord-estul provinciei româneşti?
Precum ţi-am spus, astea ţin tot de graba de-a face într-o viaţă de om, care nu poţi şti cât ţine, tot ce ţi s-a dat
de la Dumnezeu să faci ca sa nu fi tras la răspundere că
ţi-ai bătut joc de darurile divine. Căci acestea nu sunt de
la noi, nu avem nici un merit că le-am primit ci doar ne
trezim cu ele şi trebuie să le purtăm ca pe o dulce povară şi să ducem la o cât mai aleasă perfecţiune. Aşa că nu
pot să-ţi răspund la chestia cu valoarea. Asta o pot spune ceilalţi, cititorii, evaluatorii, aceia oneşti şi competenţi
căci şi pentru asta se cere competenţă şi corectitudine. Eu
doar pot jura că m-am străduit să fac tot ce puteam face
mai bine şi că mă bucur să văd că oameni de spirit înalt
precum regretatul acad. Const Ciopraga, acad. D. Vatamaniuc, Laurenţiu Ulici, Svetlana Paleologu Matta, ilustra hermeneută elveţiană, poetul parizian Miron Kiropol,
Alex Ştefănescu, Th. Damian, istoricul literar Dumitru
Micu, criticul Valentin Ciucă şi destui alţii au găsit atâtea
vorbe bune să spună (scrie) despre strădania mea. Nu-i
puţin. Şi la urma urmei, faptul că azi tu (şi colegii tăi) te
osteneşti să afli de la mine nişte gânduri la un ceas important în viaţa unui om şi nu laşi să treacă aniversarea mea
ca una oarecare, va fi fiind şi asta tot o dovadă că n-am
trăit anii aceştia în zadar.
3. De la debutul editorial, „Cea mai tânără Ecaterină »
(poezii), ed. Junimea, Iaşi, 1975, au trecut aproape 35 de
ani. La fiecare doi sau trei ani aţi publicat, se pare, cîte o
carte. Sunteţi un autor prolific. Critica de specialiatate v-a
onorat de fiecare dată. Prezentă în antologii, dicţionare şi
istorii literare... Dincolo de unele, inerente, aspecte, v-aţi
bucurat şi vă bucuraţi de respect şi preţuire. Dovada sunt
premiile, diplomele şi medaliile obtinute de-a lungul timpului. Ce credeţi despre reţeta succesului în literatură?
Crezi că aşa arată succesul? Asa ar fi trebuit sa fie,
după cum am pornit şi într-devăr, am avut lansări de
carţi ca nişte adevărate evenimente, cu invitaţi de marcă
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şi cu vitrine pline, cu public neîncăpător de mi-a mărturisit chiar Mihai Ursachi că a fost gelos pe o asemenea
lansare. Am avut şi tiraje de 80.000 de exemplare, de pildă, la cărţile pentru copii care au cunoscut câte trei ediţii
şi am întâlnit tineri chiar în străinătate care mi-au spus că
au crescut cu Buburuza mea sub pernă. Dar între timp a
venit schimbarea de paradigmă, depărtarea societăţii de
cultură şi de literatură şi lumea nu mai citeşte, cel puţin
pe la noi, ori cel puţin atâta cât să însemne succes literar.
Dar chiar dacă nu am mediatizare precum alţi scriitori
celebri din alte părţi, cine mi-a citit cărţile m-a făcut să
aflu într-un fel sau altul, că nu i-a părut rău după timpul petrecut. Unii mi-au spus mie sau chiar în public că
au pierdut nopţile citindu-mi cărţile, alţii au scris lucruri
măgulitoare şi, de fapt dacă privesc in urmă, îmi dau seama că în ciuda unei totale lipse de răsfăţ de la „cei care
contează” eu am obţinut nişte premii de un fel sau altul
pentru fiecare dintre genurile în care am creat: poezie,
proză, literatură pentru copii, eminescologie, cercetare şi
istorie literară, interpretare muzicală. Ce e mai interesant
şi neaşteptat pentru mine, e faptul că cea mai de efect carte a fost ultima, „Arcade septentrionale”, pe care o scrisesem în decenii de studiu şi cercetare tot ca o datorie, ca
o misiune faţa de minunaţii oameni de spirit din trecutul
Botoşanilor pe care am vrut doar să-i aduc la lumină, să-i
fac să trăiască consacrarea la care aveau dreptul dar n-au
avut-o tocmai pentru că s-au jertfit pa altarul „localismului creator” şi nu au obţinut celebritatea meritată. Nu miam imaginat că o carte de cercetare ştiinţifică va putea să
stârnească atâta interes şi apreciere. A fost editată de Academia Română în două tiraje, a avut 5 prefeţe semnate de
somităţi ştiinţifice, a obţinut mai multe premii şi distincţii, printre care şi Premiul Uniunii Naţionale a Scriitorilor, la Iaşi, a scris şi a vorbit la Radio România despre ea
elogios, redactorul şef al României literare, redutabilul şi
mult râvnitul Alex Ştefănescu, a cunoscut peste 10 lansări
în contexte solemne la care au cuvântat mai mulţi vorbitori decât la un simpozion, de cele mai diferite calibre, dar
toţi la superlativ („deşi o carte de un înalt nivel ştiinţific,
se citeşte ca un roman de aventuri” C. Ciopraga ”) încât
nu–mi venea să cred că de mine e vorba, cea atât de nerăsfăţată de obicei. Probabil ei, oamenii aceia minunaţi de
altădată pe care i-am readus la viaţă m-au răsplătit astfel pentru îndelungatul efort de nimeni retribuit financiar
(asta în timp ce atâtea instituţii bugetare au zeci de lucrători şi cercetători care primesc regulat bani şi nu prea dau
la lumină contravaloarea lor în fapte!).
Nu se cuvine să uit că în ultimii ani am avut oarecare
succes şi cu muzica, vechea mea dorinţă neîmplinită şi
regăsită la o vârstă matură. Am ţinut recitaluri şi spectacole, - precum ştii şi se poate vedea pe You Tube, chiar şi
la Botoşani - dar mai ales, peste hotarele judeţului şi ale
ţării unde publicul m-a tratat cu multă căldură şi m-a rasplătit cu aplauze sincere. Mult m-au bucurat încurajările,
sprijinul şi aprecierile atât de fără rezerve ale doamnei
profesoare de canto Maria Cojocaru, aceea care ştie ca
nimeni alta ce e valoarea muzicală. Dar toate sunt, în ciuda aparenţelor, doar mostre a ceea aş fi putut să fac dacă
mă manifestam la timpul potrivit şi în condiţii prielnice, nu mereu cu efort epuizant şi contrapunând o energie
uriaşă obstacolelor şi piedicilor care pe un altul l-ar fi
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doborât de mult. Să dau exemplul doar faptul că cine m-a
auzit cântând pe scenă in ultimii ani şi a aflat că am fost
timp de 15 ani directoare la două instituţii de spectacol
nu poate să creadă şi să înţeleagă cum a fost posibil să nu
mă urc niciodată pe scenă spre a mă manifesta artistic, în
toţi acei ani, ci doar am luptat cu grijile enorme ale autofinanţării şi am căutat (şi reuşit) să asigur condiţiile de manifestare ale altor persoane cu veleităţi artistice. Dar poate cândva se va recunoaşte (şi răsplăti) ce a însemnat să fii
la cârma unor instituţii artistice în timp de autofinanţare
şi să reuşeşti să mai faci şi producţie artistică de caliate,
iar în cazul meu jertfindu-mi propria aspiraţie artistică.
Nu cred că există ceva, vreo răsplată care să poată echivala acel efort! Dar las-că şi răsplata primită pentru atâta
muncă şi performanţă, după 89, a fost foarte „frumoasă”!
Dar despre asta altă dată că acum e un moment aniversar!
4. În acest mileniu târziu, dincolo de concepte, nici nu
ne dăm seama cum trece vremea… La 60 de ani, tot printre cărţi, documente şi manuscrise… Credeţi că există o
vârstă, o limită a scrisului?
Da, într-adevăr, nici nu mi-am dat seama cât de sălbatec a trecut timpul acesta şi cât de puţin am realizat din
ceea ce-mi imaginam că voi realiza atunci când scrutam
viitorul şi-mi imaginam ca la vârsta de azi voi avea deja o
operă împlinită. Ce frumoasă e iluzia viitorului! Dacă am
putea s-o conservăm pe aceea şi s-o transformăm în realitate! Diferenţa între ce am sperat şi ce am realizat este
enormă. Dar am o consolare care-mi stă în faţă ca un depozit de curaj: faptul că Profesorul meu şi al atâtor generaţii de filologi, academicianul C. Ciopraga, a trăit activ
până la 92 de an, a fost implicat mereu în viaţa culturală
şi a scris - lucid, pătrunzător, eficient – până în ultmul
moment al vieţii. Putem spune astfel că a căzut la datorie
ca un ostaş pe câmpul culturii. Ce model mai reconfortant pentru moralul aniversării de azi ar putea să existe?

mea la o asemenea vârstă pe care odinioară aş fi considerat-o una de senectute (adică de bătrâneţe – vai ce oribil
cuvânt !). Dar deşi nu stau strălucit cu sănătatea, eu mă
tot cercetez pe furiş şi tot încerc să-mi dau seama unde şi
ce s-a schimbat vis-à-vis de această vârstă solemnă, dar
nu găsesc nimic. Sunt tot eu, aceea dintotdeauna şi numi văd capul de treburi, de idei, de proiecte, fie că mă
sprijină cineva, fie ca nu. Continui să fac ca întotdeauna
(şi asta tot de la Eminescu « molipsită ») : mă interesează
enorm ceea ce am eu de dat şi prea puţin ceea ce am de
primit. Asta nu înseamnă că nu ma bucur când primesc
un dar sau un drept al meu.
A, da, există şi un motiv să mă bucur de această etapă,
sperând că în sfârşit voi fi luată foarte în serios, căci, fiind
blondă toată viaţa mea, cât am fost tânără trebuia să lupt
foarte mult cu binecunoscutele prejudecăţi vis-à-vis de
acest subiect.

Lucia Olaru NENATI

TRANSPARENŢĂ

În cetatea asta-n care
Nimeni nu mă mai cunoaşte
Feţe vii şi feţe moarte
Trec ca norii peste ape.
Împrumută fiecare
din lumina mea o parte.
În cetatea asta verde
Toată lumea m-a uitat
Nimeni parcă nu mă vede.
Cum nici n-aş fi existat.

Zi de zi tot mai departe
Adîncesc alba-mi tăcere
5. La ce lucraţi în prezent? Pe când o nouă carte mar- Învăţînd să tac pe note
ca « Lucia Olaru Nenati » ? Vă urăm viaţă lungă, noroc şi
Precum apele-n cădere.
sănatate !

În primul rând mulţumesc pentru urări şi pentru că
gentileţea de-a mă sărbători astfel. Cât despre « şantier »,
ştii deja şi ai spus mai sus că la mine sunt mereu deschise mai multe proiecte în derulare la care lucrez concomitent şi te asigur că sunt încă multe lucruri cu care mă
simt datoare şi încerc să le implinesc cât mai armonios şi
mai interesant pentru public căci pe mine m-a interesat
mereu destinatarul şi am avut mereu sub ochi prezenţa la
cealălalt capăt a lui, Domnia Sa Cititorul, fără de care am
rămâne sterili. Dar nu-ţi spun, sâc ! nici un element concret, în primul rând pentru că nu-mi place să « bat toba »
înainte de vreme şi să stric surpriza căci îmi place grozav
să va iau mereu prin surprindere, ş-apoi cine poate şti în
ziua de azi unde şi când se vor găsi fondurile şi celelalte
condiţii pentru editarea unei cărţi sau a unui album. Uite,
ca sa-ţi spun totuşi ceva, a fost cât pe ce sa editez în această iarnă un nou album continând « Poezia colindelor » şi
aveam deja pregătite mai multe piese muzicale şi poeme
şi tot ce trebuie, dar…n-am găsit bani şi am renunţat cu
mult regret. Poate altădată. În orice caz, vreau sa-ţi spun
un secret, acum la încheiere. Tu mă întrebi despre starea
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Poate o ninsoare-albastră
Mi-a supt chipul în adînc
Poate-o linişte sihastră
M-a înfăşurat pe-un cînt
Şi nu sînt decît o umbră
Şi nu sînt decît cuvînt

HAIKU

“M-a trăit destinul ca pe-o frunză”
Cel mai scurt haiku din viaţa mea
Ni s-a dat ordin să trăim lumina
Şi-am căutat să-ndeplinesc porunca grea.

ACADEMIA DE AUR ŞI PURPURĂ

Drumul nostru prin tunelul de frunze
Spirală plutitoare într-o lume de amintiri arămii
Cu cerul neîncăpător de durerea culorii
Precum am pluti în apa unei fîntîni
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Plină de rugina regală a viselor de stea
Ce s-au aruncat de iubire în adînc.
Fiece pas sporind augustul preţ
Al sublimei arte cu care ştie frunza
Toamna să moară.

Drumul nostru de ucenicie
În academia de aur şi purpură
Din superbia căreia-nvăţăm
Cu cîtă frumuseţe eşti dator
Să-ţi cucereşti apusul ca pe-o nuntă.

Note bio-bibiografice
Născută în oraşul Rădăuţi – Bucovina la 20 februarie 1949
Studii: Licenţiată a Facultăţii de Filologie ( Româna-Latină
- Engleză) a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi în 1972. Doctor în
ştiinţe umaniste (filologie), al aceleiaşi universităţi, în 2002.
Absolventă a unui program de specializare postuniversitară
mass-media la Universitatea din Chico, California, S.U.A, 1995.
Domenii de activitate: cultură, muzeografie, teatru, învăţământ, literatură ( poezie, proză, eseu, literatură pentru copii,
eminescologie, cercetare literară), jurnalism, muzică.
Breviar profesional: A îndeplinit funcţiile de: muzeograf, cercetător şi coordonator la Muzeul “Mihai Eminescu”
de la Ipotesti - Botoşani, timp în care a iniţiat şi realizat întro măsură considerabilă restructurarea şi configurarea viitoare a aşezământului. Apoi a fost secretar literar şi director
al Teatrului de păpuşi “Vasilache” Botoşani, apoi director al
Teatrului dramatic “Mihai Eminescu” din Botoşani în perioada maximei autofinanţări, jurnalist şi apoi director al ziarului
Gazeta de Botoşani, profesor la Colegiul Universitar de Institutori Botoşani al Universităţii “Al.I.Cuza” din Iaşi. Este membră
a Uniunii Scriitorilor şi a Uniunii Jurnaliştilor Profesionişti din
România.
Activitate literară:
A publicat 23 cărţi de poezie, proză, eseu, literatură
pentru copii, cercetare literară şi albume muzicale, între
anii 1975 şi 2008. Titlurile câtorva dintre acestea sunt: Drumuri, Nesfârşitele vămi, Umbra Casandrei, Singur, sinele meu,
Ucenicia de aur si purpură, Cochilii cântatoare , Vitrina ascunsă
(carte pe internet la Editura virtuala Equivalence, Olanda),
Arca de frunze (antologie poetică); Serpentine, Coridorul dintre
ceasuri (proză), Când adoarme o buburuză, Baieţei clopoţei şi
fetiţe luminiţe (literatură pentru copii), Eminescu. De la muzica
poeziei la poezia muzicii (eseu) însoţită de caseta muzicală Cântecele lui Eminescu (o reconstituire în premieră absolută a cântecelor pe care le cânta poetul cu mai mult de un secol în urmă,
acum interpretate de autoare), Din dor de Eminescu, cântece à
cappella şi poeme în spirit eminescian (album muzical cuprinzând şi piese compuse de autoarea-interpretă), George Voevidca. Viaţa şi opera (restituire de istorie literară), Arcade septentrionale. (Reviste literare, personalităţi şi grupări literar- culturale
din Ţara de Sus implicate în consolidarea culturală a Marii Uniri
din 1918), editura Academiei Române, Bucureşti, (restituire de
istorie literară şi culturală).
În afară de volumele personale este prezentă în peste 30
de antologii, culegeri şi volume colective.A publicat circa
3000 de articole, fragmente literare, studii, interviuri, reportaje, note etc., în presă, în numeroase publicaţii pe suport
de hârtie sau on-line din ţară şi din străinătate (printre care: în
S.U.A, Canada, Germania, Mexic, Republica Moldova, Ukraina,
Franţa, Spania, Australia ş.a).
Referinţe critice: Despre opera şi activitatea sa au apărut
peste 150 de referinţe în zeci de publicaţii (pe hârtie sau online) şi în peste 30 de cărţi, dicţionare şi volume de critică,
ş.a.
Numeroşi exegeţi printre care: Al. Piru, Constantin Ciopraga, Dimitrie Vatamaniuc, Alex Ştefănescu, Dumitru Micu, Dan
Mănucă, Liviu Leonte, Laurenţiu Ulici, Mihai Cimpoi, Vlad Sorianu, Mircea Scarlat, George Muntean, Ion Rotaru, Nicolae

166

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

Ciobanu, Mircea Vaida, Adrian Dinu Rachieru, Ioan Holban, Simion Bărbulescu, Fănuş Băileşteanu, Dan Stanca, Raluca Dună,
Marian Popa, Irina Petraş, Mihaela Albu, M.N.Rusu, Constantin
Cubleşan, Aurel Sasu ş.a., dar şi poeţi, prozatori, eseişti, hermeneuţi, alte categorii, (precum: Constanta Buzea, Th. Damian,
Adrian Popescu, Vasile Mihăescu, Grigore Vieru, Ion Beldeanu,
Emil Iordache, Lucian Hetco, Petru Popescu Gogan, Viorel Cosma, Miron Kiropol, Svetlana Paleologu Matta ş.a ) au subliniat originalitatea, armonia şi profunzimea versurilor sale, echilibrul între clasic şi modern al expresiei sale, temele majore
abordate, virtuozoitatea şi dexteritatea prozodică, iar în proză
capacitatea de-a surprinde deopotrivă elementele de general
uman, dar şi amănuntele semnificatoare, de-a crea personaje
memorabile, situaţii definitorii, stilul foarte captivant. Copiii şi
părinţii au apreciat, ca şi criticii, ingeniozitatea si frumuseţea
cărţilor pentru copii, cu mari dar discrete virtuţi educative. În
domeniul eseului şi cercetării literare au fost apreciate noutatea şi valoarea contribuţiilor sale de specialitate, în special în
eminescologie, unghiul îndrăzneţ, curajul şi echilibrul lor şi, nu
în ultimul rând, vocea suprinzătore de mezzosoprană din albumele muzicale.
Traduceri : Texte ale sale au fost traduse în mai multe limbi: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană.
Activitate culturală : A susţinut numeroase studii şi comunicări ştiinţifice, prelegeri academice, expuneri, conferinţe (cu precădere despre Eminescu), lansări, recitaluri literare
şi muzicale, spectacole culturale în ţară şi în străinătate, precum: la ACADEMIA ROMÂNĂ - Bucureşti şi Filialele Academiei Române din Iaşi şi Rădăuţi, Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi şi
Universitatea «Ştefan cel Mare» Suceava, Universitatea de vară
Gălăneşti-Rădăuţi (periodic), Societatea Academică România
jună, Universitatea din Cernăuţi, Universitatea din Krakowya (Polonia), Varna (Bulgaria), Sybenik (Iugoslavia), California
(S.U.A.,1995), New York - Institutul român de teologie şi spiritualitate ortodoxă, Cenaclul “Mihai Eminescu” (S.U.A - 1997, 2000,
2004), Marsilia - Centrul Cultural Român şi Valette du Var (Franţa, ), Viena – Parohia şi Biserica română şi micromuzeul Eminescu (Austria), diferite locaţii din Montreal, Edmonton, Calgary şi Boian Canada, 2000, 2004, 2009); Centrul Cultural din
Konstanz (Germania, 2002, 2004, 2007,2008), Societatea Culturală AGERO din Stuttgart, Germania (2005), Chişinău, Cernăuţi ş.a. precum şi în numeroase biblioteci, muzee, teatre, şcoli,
grădiniţe, case de copii, biserici, cămine culturale, cămine de
bătrâni, case de cultură, unităţi militare din localităţi urbane
şi rurale din România dar şi la emisiuni şi transmisii muzicale
la radio şi TV.
Distincţii : Pentru activitatea sa literară şi culturală a fost
distinsă cu peste 50 de premii, distincţii, ordine, medalii, diplome de onoare si de excelenţă etc, la concursuri naţionale
literare, la saloane de carte şi alte manifestări, în ţară şi străinătate, printre care şi BREVETUL şi MEDALIA COMEMORATIVĂ “150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu” prin DECRET
PREZIDENŢIAL al preşedintelui ţarii “pentru contribuţia deosebită la promovarea operei eminesciene”, în anul 2000, Premiul
secţiunii de Critică şi Istorie Literară a Uniunii Scriitorilor din
România - Filiala Iaşi, pentru volumul Arcade septentrionale, ed.
Academiei Române, în anul 2008, ş.a.
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Constantin Bojescu la 60 de ani
De este vreun mister

trecând prin şcoala vieţii să-mi fac un rost sub cer
citeam din Nietzche, Hegel şi chiar din Heidegger

ce-i drept că arta, vinul, femeia şi credinţa
mi-au destupat gândirea, mi-au modelat fiinţa
am scris modern sau clasic, trecând mereu prin sită
ideile din craniu cu iz de dinamită
mustind de idealuri şi frământări terestre
meta şi fizica larg mi-au deschis ferestre
minciuna, amăgirea şi falsuri ori iluzii
au rupt din mine carnea cumplitelor concluzii
abstractul dintre lucruri, fantasticul din cale
mi-au şlefuit temeiul cunoaşterii reale
forând filonul firii fragile fără frică
fac febră fiindcă forma femeii mă furnică

Deodată – un pitic
ivindu-se din scorbura
unei uşi
a întrebat:

cine dintre voi poate schimba
cursul evenimentelor?...

Să-i port prin veac

să mă aştepţi la marginea Grădinii
şi-ai să mă ierţi că am întârziat,
dar să te-mbraci în rochia luminii
să ţi se-audă numele strigat...
să mă aştepti la marginea Grădinii
căci numai raiul poate să-mi redea
coroana umilinţei, fala, spinii
să-i port prin veac în amintirea Ta.

În manuscris

tot meditând la astea in mine, pe ascuns
mormanelor tristeţii nu le-am găsit răspuns

aveam puterea să-ţi întind o mână
şi să te port prin partea mea de vis
ca mierea ta la mine să rămînă
cuvintele foşnesc în manuscris

nedumerit sunt Doamne, şi vreau să aflu-Ţi cer
misteru-adânc din lucruri, de este vreun mister.

Din cerul gurii

Cursul evenimentelor

Eu stăteam şi tăceam
Ei stăteau şi tăceau

Toţi stăteam şi tăceam
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şi va rămâne vinovată
doar ziua când ne-am cunoscut
dintr-o memorie ingrată
care se pierde în trecut
de vei privi adânc în tine
şi-ai să vezi că îţi lipsesc
eu o să urc pe serpentine
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ca pe Golgota să sfârşesc
greşelile-mi vor fi iertate
când uşa lumii-am s-o incui
mă voi târî spre cer pe coate
căci pe pământ rămân destui...

Amăgirea

în lume se face
pustiu – dorul
ne macină interioarele
depărtările scheaună
în mine
ca un pui de căţel

sufletul meu se gudură dacă ai să vii
dacă ai să mai vii
vreodată
te obişnuieşti cu toate
cum sunt eu obişnuit
cu amăgirile.

O povară

temelia acestor plăsmuiri
m-a făcut să privesc lumea
cu ochi de fiară
nu spun că
nu am iubit viaţa
dar
mi-a devenit o povară.

Nevăzutele legi sau cuvintele Ei

„Nu fă asta că nu-i bine
ay! ay!
înţelegi
de ce îţi spun
nevăzutele legi?”

şi vremea a venit
prin rosturile acestea
lumeşti
cuvintele Ei
mă ard de mama focului

Un mag

ce să-mi plăteşti
când nu ţi-am dat nimic
dar ţi-am luat realitatea
am alungat norii
deasupra Ta
pluteşte un Mag
care îţi va spune
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ce puteam să fiu
dacă nu aş fi fost...

Puiul de holbură

aici este începutul şi sfârşitul
aici veţi înţelege palpitaţiile,
cohortele de iluzii şi amăgirile
ce mi-au devastat existenţa.
căutaţi aici cum au evoluat
gândurile şi simţurile fiinţei
pustiindu-mi vrerile – aici
cântând ori plângând,
apăsând arcuşul pe inimă
inima mea s-a făcut flenduri
aici
pericolul de a exista a devenit
o crudă realitate – tot aici –
imaginarul şi concretul s-au estompat
încetul cu încetul
imposibilul devenind posibil
apoi
(ca o gânganie dintr-o scorbură)
m-am ridicat printre voi
ca puiul de holbură.

Pe aleile principale

Ce democraţie şi-n cimitirele astea!
acolo dorm şi bogaţii şi săracii
nu se ciondănesc, oricum cei
groşi la pungă stau în cavouri
luxoase, cu marmură scumpă situaţi
la aleile principale, săracii, mai
la margini, în tufe trag cu urechea
la morţii după avere
e-oînțelegere / tacită /
fiindcă de dedesubt nu
se aud nici un fel de tranzacţii ilicite
se pare că abia acolo oamenii morţii se
înţeleg, deşi unii şi-au cumpărat
de pe pământ locul în cer
tot în cimitir au ajuns

câtă mizerie trebuie să fi fost
în vieţile unora şi câtă lumină
în vieţile altora, uniforma aceasta
de argilă care îi îmbracă
nu-i deosebeşte, rămân
doar diferențele de suprafață
iar la suprafață rămân deosebirile
în fata morții toţi sunt egali
şi mă întreb de unde atâtea orgolii
de unde atîtea alei principale pentru
morţile anonime?

Aniversări

Lucreția Andronic
Născută la 25 aprilie 1929 în comuna Dumbrăveni, Suceava. Urmează
şcoala primară din satul natal, liceul teoretic de fete „Carmen Sylva” din
Botoşani şi Facultatea de Chimie Industrială din Iaşi.
Cărţi publicate: Uşa dintre cuvinte, 1987; Târgul cu vise, 1988; Vară
neterminată, 1990; Întâlniri în infinit, 1992; Vacanţă în cer, 1993; Între
două veşnicii, 1998; Inelul nunţii de pelin, 1999; Raza pe care urc, 2003;
Păcatele omeneşti, 2003; În calea misterelor, 2007; Pentru tot şi pentru
toate, 2007.
Membră a Uniunii Scriitorilor din iunie

DANII

Dau regatul iernilor !
Foste şi viitoare.
Pentru singura clipă rămasă
între nedumerire şi prima sărutare
pentru ascunsul în claia cu fân
dau borangicul ei
cu toate alesăturile urzite în sân.
Dau, dau din viaţa mea un veac,
dau două, trei,
pentru clipa irosită
între joaca de copil şi sublimul dragostei.
Dau un ocean de himere
pentru clipa irosită
între joaca de copil şi sublimul dragostei.
Dau un ocean de himere
pentru câţiva paşi înfioraţi
sub amurguri melifere.
Dau globul, dus pe umeri de Atlas,
dau ultimul atlant,
dau labirintul, dau
tot ghemul Ariadnei,
pentru obrazul celui drag
dogorindu-mi podul palmei.
Dau averile lui Midas, dau mitologia toată,
pentru boaba de lumină
din ochii dragului, furată.
Dau,
dau dun viaţa mea un veac, dau trei,
pentru şoapta, prima şoaptă
la urechea dragostei !

TRASEU

Cu toate bogăţiile mele
trec
din noapte în stele.
Trec dintr-o aşteptare în alta.
Orizontul –
vagabontul, îmi ciopleşte statuia.
Sar aşchii stelare,
resturi de trupuri nelocuite încă.
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Resturi de vise căzute pe gânduri.
Vise geneză. Vise dilemă.
Se regenerează prinosul de stâncă.
Mă copleşeşte.
Umbra îmi scade,
statuia mă urmează
orbeşte.
Vociferează
şi mai ales trece.
Trece din noapte în stele,
în stele, în stele ...
Nu-i presăraţi flori,
Nu a ajuns încă până la ele !

PAHARUL

Paharul acesta fusese stâncă!
Emigrase geologic
din pisc în mare.
Schimbase apa cu focul,
scânteia cu locul într-o continuă
reverberare.

Paharul acesta!
Vie hârjoană de stele,
sprintenă goană de val!
Fluidul sangvin
la imponderal!
Paharul acesta fusese pisc!
Prinţ coborâtor din stirpe lactee,
trezind euforii
în patul îndrăgostiţilor
de câmpuri elizee.
Nabab ori cerşător,
jumătate plin, jumătate gol,
mimând zâmbete de protocol,
servea dispreţ
când
un împărat beţiv certat cu subtilul
a chemat la ospăţ ...
Fragilul!
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Petre Stoica
COPLEŞIT DE GLORIE, DE BOALĂ
ŞI SINGURĂTATE…

Împlinind pe 15 februarie, anul acesta, şaptezeci şi opt
de ani, poetul Petre Stoica, s-a stins din viaţă, după o îndelungată suferinţă, în dimineata zilei de 21 martie. Retras de ani buni la Jimbolia, poetul fiind născut la Peciu
Nou, judeţul Timiş, Petre Stoica n-a dispărut din peisajul
poeziei româneşti cîtuşi de puţin, publicînd de la această retragere a sa din viaţa tumultoasă a capitalei, de prin
1995, nu mai puţin de şapte cărţi, traducînd altele din
limba germană sau din poeţi nordici, dar şi, prin grija
Primăriei din Jimbolia care a constituit chiar din timpul
vieţii poetului o fundaţie ce-i poartă numele, funcţionînd
şi cu fonduri austriece şi germane, a înfiinţat în oraşul
bănăţean un prim muzeu al presei culturale româneşti,
în care a adunat periodice de la începuturile acesteia şi
pînă în zilele noastre. Anul trecut, prin august, am primit
o scrisoare de la el, prin care mă ruga să-i trimit cîte un
exemplar din revista „Hyperion-caiete botoşănene” pentru a o expune în muzeul din Jimbolia. I-am promis că
îi voi trimite şi de atunci înainte revista, pentru a lua calea acestei conservări muzeale, ceea ce, desigur, onorează
publicaţia noastră. Ştiam de la Doamna Adriana Stoica,
soţia lui, pe care o întrebam de fiecare dată cînd mergeam
la Bucureşti - ea fiind secretara Uniunii Scriitorilor din
România – ce mai face şi cum o mai duce poetul, ştiam,
deci, că nu este deloc bine, că, în ultima vreme, îşi pierduse vederea, că un cancer îl rodea pe dinăuntru.
Iată, însă, că Petre Stoica, îngroaşă, cu dispariţia sa,
numărul poeţilor români plecaţi dintre noi, care au primit la Botoşani Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia, devenind, astfel, şi cetăţeni de onoare ai Botoşanilor. Aceştia sunt: Mihai Ursachi,
Gellu Naum, Cezar Baltag, Ştefan Augustin Doinaş, Cezar Ivănescu şi acum Petre Stoica. Şase din cei optsprezece poeţi, cetăţeni de onoare ai municipiului Botoşani,
sunt deja dincolo. Este un semn, prin urmare, al trece-

170

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

rii timpului, care, iată, nici cu Petre Stoica, n-a mai avut
răbdare şi l-a dus dincolo de Styx.
Prezent la Botoşani cu mai multe ocazii, de la primirea premiului, Petre Stoica a lăsat de fiecare dată cîte o
amintire frumoasă, fiind unul din cei mai convivi poeţi
români, dornic de comunicare, jovial, interesat de tot felul de aspecte ale vieţii culturale din oraşul în care a primit laurii gloriei supreme, prin recunoaşterea operei sale
de către cel mai exigent şi incoruptibil juriu din spaţiul
literar românesc. Numismat înrăit, a ţinut să se întîlnească şi cu numismaţii botoşăneni, la fel cum ţinut să se întîlnească şi cu bibliotecarii, şi cu librarii, dar mai ales cu
iubitorii de poezie, cu poeţii locali. Ce bucurie şi ce privilegiu pentru botoşăneni să-i aibă la un loc pe marii poeţi de azi ai românilor. Ce bucurie să stai la aceeaşi masă
cu Mihai Ursachi, Petre Stoica şi Cezar Ivănescu, la aceeaşi masă cu Gellu Naum şi Cezar Baltag, Ileana Mălăncioiu, Mihai Ursachi, Ştefan Aug. Doinaş şi Ana Blandiana, Mircea Ivănescu, Mihai Ursachi şi Petre Stoica, ori
Emil Brumaru, Constanţa Buzea, Ilie Constantin, Şerban
Foarţă, Angela Marinescu şi Gabriela Melinescu, ori Emil
Brumaru, Mircea Dinescu şi Adrian Popescu. Puţine oraşe din România pot avea acest privilegiu. Şi acest privilegiu l-a adus botoşănenilor Premiul Naţional de Poezie
„Mihai Eminescu”, acordat din 1991 în fiecare an de Primăria Municipiului Botoşani. Dar, după cum se vede, din
cînd în cînd, după astfel de bucurii, vin şi tristeţi. Din ce
în ce mai dese, din păcate. Anul trecut ne-a părăsit, mult
prea devreme şi într-un mod ciudat, poetul Cezar Ivănescu. Acum a plecat, copleşit de glorie – aşa cum sună
titlul unei cărţi semnate de el -, boală şi singurătate, poetul Petre Stoica. Legile trecerii timpului nu iartă!
Figura lui Petre Stoica în viaţa literară din România
a fost una aparte, mai mult decît remarcabilă, începînd,
după absolvirea Facultăţii de Filologie din Bucureşti,
în 1954 (fiind corector la două mari edituri ale vremii,

In Memoriam

perioadă din care s-a născut un foarte impresionant jurnal), să publice, an de an, mai multe cărţi de poezie, traducînd în acelaşi timp din lirica germană, austriacă şi cea
nordică, primind nenumărate premii, cele mai mari fiind
cel primit în 1994 la Botoşani şi Premiul Opera Omnia al
Uniunii Scriitorilor din România, în 2000. Titlurile cărţilor sale sună de la simplu la sublim: Poeme (1957), Pietre kilometrice (1963), Miracole(1966), Alte poeme (1968),
Arheologia blîndă (1968), Melancolii inocente (1969), O
casetă cu şerpi (1970), Orologiu (1970), Bunica se aşază
în fotoliu( 1971), Sufletul obiectelor ( 1972), Trecătorul de
demult (1975), Iepuri şi anotimpuri (1976), O nuntă de
cenuşă (1977), Un potop de simpatii (1978), Copleşit de
glorie (1980), Prognoză meteorologică (1981), Amintirile
unui fost corector ( 1982), Întrebare retorică (1983), Caligrafie şi culori (1984), Numai dulceaţa porumbelor (1985),
Suvenir (1986), Viaţa mea la ţară (1988), Tangou şi alte
dansuri (1989), Piaţa Tien An Men II (1991), Visul vine pe

scara de serviciu (1992), Fabule şi epigrame (1995), Manevre de toamnă (1996), Marea pururi marea (1996), Zicale şi reflecţii actuale (1996), Uitat printre lucrui uitate
(1997), Însemnările cultivatorului de mărar (1998), Şambelan la curtea coniacului (1999), La scufundarea vasului
Titanic ,I-II (1999-2000), Insomniile bătrînului (2000), Vizita maestrului de vînătoare (2002), Veşnic absentă veşnic
prezentă (2002) şi altele. Poezia lui Petre Stoica a mai fost
adunată în diverse antologii de autor, iar opera sa poetică,
foarte vastă, cuprinde şi foarte multe traduceri din lirica universală. Cornel Ungureanu, poate cel mai aplecat
exeget al poeziei lui Petre Stoica, spune: „Toată poezia lui
Petre Stoica poate fi considerată un lung război cu faptele
vechi ale lumii. O înviere din morţi. Un bal de fantome.
Poze vechi, istorii vechi, funcţionari de odinioară, profesiuni de demult: o adevărată „înviere” a unei lumi. Un cimitir Spoon River regăsit, repus în drepturi, resacralizat.”
(Gellu DORIAN)

Gellu DORIAN

LA APUNACHE

-in memoriam Petre Stoica

Ultimul salt mortal printre versuri,
văzut acum de dincolo mult mai uşor,
printre pene de îngeri şi ochi de pisică înroşiţi ca
semafoarele
la nici o intersecţie de drumuri –
stă cot rezemat de masă,
pipa alături,
votca pe buze,
surdă, în sîngele sterp, tocata de bach,
un alai de femei sub cearşafuri,
mii şi mii de cute ca nişte cicatrice pe faţa unui pirat
pe pieptul căruia stă răstignită crucea
sub care se-nchină tîlharul –
alături Trakl îi şopteşte:
cînd pe străzi se întunecă
şi-n albastrele pînzeturi
întîmpină o lungă despărţire,
o, cum se clatină paşii răsunători
şi tace capul înverzind
Apoi va tîngui o mierlă
ca prin cimitirul din spoon river
corbul uitat
never-fading
never-dying
never-eding
never-failing
nevermore
never-never…
22 martie 2009˝

In Memoriam
https://biblioteca-digitala.ro

HYPERION

171

A

ARHEOLOGUL BLÂNDEŢII

A murit poetul Petre Stoica. Încerc să nu privesc acest
lucru ca pe-o tragedie, aşa că voi spune cu seninătate şi
cu sufletul împăcat: „Nu-i bai, Petre Stoica, prin tot ce-a
scris, de mult şi-a ţesut la ghergheful cuvântului covorul
pe care să calce spre Nemurire. O fi aceasta calea îngerilor sau a demonilor, nu ştim, dar cu siguranţă e drumul
neuitării”. Petre Stoica, prin adopţie este şi fiul acestor
locuri, este cetăţeanul de onoare al municipiului Botoşani şi frate de spirit cu Eminescu, în 1994 a şi fost încununat cu Premiu Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”.
Cred că Petre Stoica este ultimul mare poet al generaţiei
lui Nichita Stănescu. Încă din perioada debutului critica
l-a receptat ca pe-un spirit libertin, atipic spiritului şaizecist, este privit drept restauratorul expresionismului
consumator de cotidian, cu tonuri de suprarealism şi
chiar de intertextualism. Acest melanj, chiar de pare uşor
„contondent”, nu vine în şocuri spre cititor, dimpotrivă, e
o masă lirică fluidă, cu o muzicalitate aparte. Poezia sa
„conjuncturală” şi de multe ori ludică, consumatoare de
amintiri şi evocatoare de stampe provinciale, cu trimitere directă la locurile natale, poate fi oricând considerată
drept punct de pornire al postmodernismului optzecist.
„Comunul” este stratul de unde îşi extrage seva poezia
lui Petre Stoica. Poetul e un adevărat artizan, din câteva
cioburi de amintiri sau din două-trei poze îngălbenite
cu imagini ale copilăriei poate reconstitui atmosfere sau
„trăiri de epocă” fără a provoca bucle temporale. Şi nu oricum, ci antrenând în tuşarea noii lumi multă ironiei şi
chiar palide naivităţi (bineînţeles, voite!), dezvoltând în
acelaşi timp minimalismului edulcorat şi parodicul fastuos. Nu-i prea găsesc rude de cuvânt în peisajul nostru
postbelic, în singularitatea lui e un răsfăţat al criticilor, nu
i s-au prea găsit puncte vulnerabile poeziei sale. Nu s-a
luat de temele majore, n-a antrenat particule filozofice
în discursul său liric, cu toate c-ar fi avut din belşug, s-a
mulţumit să extragă esenţele din banal şi chiar să le canonizeze. Şi ce esenţe! Înclin să cred că volumul „O nuntă
de cenuşă” reprezintă pilonul poeticii sale, prin îmbinarea prozaismului cu ironia într-un mod subtil generează
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o substanţă lirică total nouă, c-un alt impact în rândul
cititorilor, poetul începe să fie privit ca un sălbatic genial.
Dacă forţăm un pic nota putem să-i găsim confraţi sau
epigoni atât în literatura noastră dar chiar şi-n cea universală, totuşi, înclin să cred că-i unic ca exprimare poetică. Ce-i drept, spaţiile poetice se mai pot şi intersecta,
pot fi perforate şi apoi copiate în tipare clasicizate, consacrate, dar niciodată nu pot fi reeditate şi multiplicate
sentimentele. Intensităţile trăirilor sunt diferite de la poet
la poet, acestea nu reprezintă altceva decât amprentele
sufletului. Aspectele minore, banale, ale vieţii noastre de
zi cu zi, printr-o amplificare poetică atentă şi bine articulată în realitate, pot căpăta dimensiuni uriaşe, pot atrage
atenţia până şi…europenilor. Cam între aceşti vectori se
mişcă poezia lui Petre Stoica. Priviţi nobleţea exprimării
firescului :
„Nu am fost niciodată cultivator de mărar aş! / pentru mine poezia nu-i fête de l’intellect e doar un felinar
în ceaţă / cum?…/ de când scriu? / de când mă ştiu / ce
întrebare! / nu întrebuinţez mescalină / la magazinul nostru sătesc nu se vinde aşa ceva / beau doar votcă atât cât
încape / în degetarul mătuşii mele…./ sunt doar un poet
înghesuit la colţul mesei / informaţii false localnicii / mă
apreciază doar pentru că uneori / le compun petiţii şi
scurte scrisori / nu mă ascund după deget într-adevăr /
îmi place varza murată / da da deocamdată / ce să comunicaţi Europei? Că într-o zi voi trece cu trotineta / sub arcurile ei de triumf / cam asta e tot / şi à bientôt”/.
Petre Stoica va rămâne unul dintre cei mai naturali
şi eleganţi poeţi din spaţiul nostru poetic, nu a acceptat
straie strălucitoare pentru poezie, el a cultivat poezia ca
impuls firesc şi nealterat al sufletului, cum a trăit, aşa a
scris, n-a intrat în empatie dar nici în conflict cu ditamai
idei filozofice, cu toate că le-a avut în posesie, a refuzat
să-şi impregneze versurile cu fel de fel de „abţibilduri”,
doar spre a da bine şi-a impresiona cititorii. Fie-i veşnicia
luminată!
(Lucian ALECSA)
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“În fiecare seară îmi rememorez o amintire,
ca să pot adormi”

D

Interviu cu Petre Stoica

De zeci de ani sunteţi un insomniac. Vă provocaţi, deseori, somnul cu “Diazepam”…
Aş zice că acuma dorm…
Până la ce oră staţi noaptea?
Cam până la unu. Dar chiar azi-noapte mi s-a întâmplat o chestie groaznică, rar mi se întâmplă aşa ceva:
m-am culcat la ora unu fără un sfert şi m-am trezit la
trei. Şi tot aşteptam să sune ceasul ora şapte. Nu se lumina… Când m-am uitat mai bine la ceas: patru. M-am
sculat, am fumat două ţigări, am citit un articol din ziar,
m-am culcat la cinci jumate. La şapte m-am trezit. Ce se
întâmplă: duminica nu prea mă mişc, iar noaptea dinspre luni dorm prost. Aveam şi o stare nervoasă, ştiind
că azi trebuie să mă duc în zece locuri, cu diverse probleme. De regulă, mă culc la unu fără un sfert şi la şapte
mă trezesc. Apoi, după – amiaza, mă culc la două jumate şi dorm cam un ceas şi jumătate. Ăsta-i tabietul…
Intrarea în noapte vă ajută scrisului?
Nu, nu mai am spor noaptea. Înainte, numai noaptea lucram. Sigur, noaptea creionez. Versurile, bunăoară, aşa, într-o stare de nebulozitate… Dar dimineaţa am
spor. Seara, mai mult citesc.
Vă mai aşezaţi la masă să scrieţi cu program, să vă
construiţi cărţile, sau ele se închegă poem din poem?
Poem din poem. De obicei, făceam un volum dintrun foc. Ultimul, “Insomniile bătrânului”, e făcut în două
ierni, dar, totuşi, e unitar. Cei care au citit cartea spun
că e bună. Cineva, o femeie mai în vârstă, a deschis-o
şi a nimerit la poezia aceea cu mama, şi m-a rugat să o
citesc. Mie poezia respectivă mi se pare prea liricoidă…
Dar nu trebuie să fie poezia şi lirică?
Asta am vrut să spun: e un exces acum de poezie
scârţâită şi neapărat teribilistă. Nu ţi se pare? Ştii că cei
care au teoretizat poezia asta, care se opune cititorului,
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de la Ezra Pound, la Gottfried Benn, nu au aplicat teoria. În afară de “Cantos”… Dar poeziile frumoase ale lui
Pound rămân cele lirice. Trebuie să se opună cititorului… Hai, domnule, să fim serioşi! Timpului trebuie să
i se opună. Toată marea poezie s-a opus timpului. Contemporanii nu au înţeles-o. Întotdeauna este un divorţ
între evoluţia civilizaţiei tehnice şi… Uite, de exemplu,
clonarea. Îl miră pe om, dar nu îl afectează.
Poate să fie clonarea o temă poetică?
Orice poate să fie o temă poetică. Şi despre Stalin
poţi să scrii o capodoperă, dacă ai găsit formula şi eşti
convingător. De la Baudelaire încoace nimic nu este
tabu pentru poezie. Nimic! Dar nu ştiu ce se întâmplă:
poeţii de azi prea seamănă între ei. E o scrâşnire în jocuri mai mult grafice…
Cred că ţine şi de a anumită vârstă. Patina personală se capătă şi în timp. Mă gândesc chiar la poezia
dumneavoastră.
Făcând eu ordine printre hârtii, am dat de nişte notaţii, de jurnale de prin ’68. Lucruri foarte haioase, cu
Nichita… Păcat că au goluri, cum îmi notam şi eu. Sunt
însemnări simple, uitasem de ele şi sunt un metru cub.
Vroiam să spun că aşa cum a fost, prost, bine, eu m-am
diferenţiat de ceilalţi. Ei au făcut întotdeauna apologia
poeziei abstracte, a poeziei de idei, de parcă poezia n-ar
fi ea în sine de idei. E o tautologie. Nichita îmi spunea,
acum nu ştiu cu câtă sinceritate, că mă invidiază foarte
tare că eu pot să scriu simplu şi el nu poate.
Simplitatea venea şi dintr-un mod firesc de a fi?
Era şi chestie programată de mine.
Eu cred că modul în care îţi trăieşti viaţa îşi pune
amprenta asupra a ceea ce scrii. Nichita Stănescu era un
om teatral, era un om al spectacolului. Spectaculoasă şi
teatrală este şi poezia sa.
HYPERION

173

Nichita, cum ţi-am spus odată, scria foarte greu. Idealul lui a fost să ajungă cât Labiş. Mie mi s-a părut o
prostie. I-am spus: Cum, mă, când tu ai un alt limbaj
poetic, o altă educaţie poetică? Labiş este un anacronic,
cum visezi tu asemenea aberaţii? A, poate popularitatea
lui o s-o ai… Cezar Baltag, Grigore Hagiu, Nichita făceau apologia barbismului, a poeziei abstracte, ermetice.
Iar această apologie a fost uşurată odată cucerit spaţiul
cosmic. Estetica marxistă, care se îmblânzise cu timpul,
permitea şi ea. Cântând explorarea spaţiul cosmic, fireşte că lucrezi cu noţiuni abstracte. Asta le-a venit ca o
mănuşă. În acelaşi timp, se făcea apologia construcţiilor.
Fapt ce mi-a convenit mie mai mult. A apărut elementul
uman. E drept că această predispoziţie a mea era foarte
încurajată de stelişti, care au şi enunţat teoria cotidianului în poezie, teorie modernă şi necultivată în România.
Adevărul este că nici astăzi critica română nu are apetenţă pentru poezia pe care o fac. Am descoperit un articol al lui Marin Mincu care spune că critica noastră nu
are gustul format pentru aşa ceva. Abia mai încoace, în
anii ’80, s-a mai schimbat ceva. Critica noastră a rămas
ancorată în modelele interbelice. Pleca de la Călinescu,
care, să mă ierte Dumnezeu, dar nu a avut gust pentru
poezie. În afară de clasici. Mai trebuie să spun ce tâmpenii a scris despre Bacovia? El scrie frumos, dar judecăţile lui de valoare…
Cât contează opinia unui critic pentru un scriitor de…
ficţiune?
Contează enorm! Bunăoară, fără Paul Georgescu nu
ştiu ce destin avea Nichita. L-a susţinut morţiş. Şi a pus
şi echipa să o facă. Or, asta contează enorm. Intri în conştiinţa publicului. În momentul în care se scrie tot timpul elogios despre tine ai alt elan. Vorba lui Nichita: Mă,
nu simţi că după ce ţi-a apărut o carte şi te laudă cineva
te apucă o poftă de a scrie? Zic: ba da! Nu ştiu dacă astăzi critica mai are importanţă, dar atunci a avut una teribilă. Pot da şi exemple. Uite, Vlahuţă. A fost impus de
gaşcă. El nu mai e citit, dar există în conştiinţa oamenilor. Ia spune-i tu profesorului cutare că Vlahuţă e o nulitate, că îţi dă cu ceva în cap. E în dicţionare…, e peste
tot. Şi e ilizibil! Iar despre unul ca Magheru – să vezi ce
poet interesant! – aproape că nu ştie nimeni.
A existat vreo cronică la una dintre cărţile dumneavoastră care chiar v-a determinat să vă apucaţi de un volum nou?
La “Pietre kilometrice” a scris Matei Călinescu o cronică foarte frumoasă, dar el a fost atent la ce a spus Baconsky. Matei a prins cuvintele lui Baconsky şi a făcut,
la câteva zile, o cronică foarte elogioasă, care a apărut în
“Gazeta literară”. Pe vremea aceea cărţile erau citite. Toţi
poeţii citeau. Se tipăreau şapte, opt, nouă cărţi. Acum
vin aşa…, la metru cub. Acum, cronica literară şi-a pierdut complet din importanţă. Rămâne pentru propria ta
statistică, de scriitor. Înainte, dacă erai pomenit într-o
revistă, însemna mare lucru.
S-a întâmplat, totuşi, să aveţi parte şi de cronici negre…
Mie mi-au apărut “Poeme” în 1957, dar eu nu mă
pregătisem să public o carte. Ce s-a întâmplat? A venit
un val de liberalizare, care a fost de scurtă durată, iar
editurile nu aveau nimic în portofoliu. Eu publicasem în

174

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

“Steaua” şase poezii, simultan cu altele în “Tânărul scriitor”. M-a întrebat Vulpescu, care era redactor la secţia
de poezia a ESPLA: Nu îmi aduci un volum de versuri?
Am zis: gata! Graba mea. A apărut, iar toată lumea a zis:
A, uite, în sfârşit un volum apolitic. Eu trecusem de la o
formulă suprarealistă la un simplă. Simplitatea am considerat eu că aduce noutate. Am fost lăudat, a scris despre mine Ion Rotaru… Dar a avut loc contrarevoluţia
din Ungaria, în ’58, şi imediat la noi a fost o reacţie ideologică. Eu am fost descoperit şi de faptul că, esteticeşte,
cartea mea nu era consolidată, am mai spus-o. În plus,
era de bon ton să se găsească exemple negative. M-a înjurat Baranga, m-au înjurat diverşi... Venea la mine Sabin Bratu, eu eram corector, mă înjurase în “Scânteia”,
şi îmi cerea ţigări. I-am spus: otravă, nu ţigare, îţi dau!
Nu era o revistă, de la “Foaia vitelor de pripas”, până la
nu mai ştiu care, unde să nu fiu înjurat. Veneau prieteni,
ţi-o jur, şi-mi spuneau: Petrică, mi-au trasat sarcină de
partid să scriu rău de tine. Bă, îi spuneam, scrie. Ce-o fi
o fi. A fost foarte greu şi au trebuit să treacă şapte ani ca
lucrurile să se schimbe.
Cine v-a susţinut în toată perioada asta?
Morţiş, m-a susţinut “Steaua”. Am fost publicat consecvent. Chiar a apărut o notă în “Scânteia”: Până când
îl mai publică “Steaua” pe Petre Stoica? Dar pe cei de la
«Steaua” îi durea în cur.
De unde independenţa asta a revistei clujene? Şi ea
apărea tot în România. Era numai meritul lui Baconsky?
Atunci, contau foarte mult bisericuţele. Baconsky
avea aliaţi puternici în Paul Georgescu”, “Gazeta literară” şi “Contemporanul” lui Ivaşcu. Mai avea susţinere
şi sus, la C.C., până când l-au debarcat pe Miron Constantinescu. Pe vremea aceea dacă un număr de revistă
întârzia să apară era un lucru fenomenal, însemna că
s-a întâmplat ceva. Îmi amintesc, avea Matei Călinescu
o poezie, “Moartea hoinarului”, care trebuia să apară în
numărul din februarie, ’59, cred. Mi-au spus şi mie la
telefon, eu eram la Bucureşti, că sunt probleme cu poezia lui Matei, pentru că avea în titlu cuvântul “moarte”.
Baconsky nu era în ţară. Iar revista nu apărea din cauza
cenzurii. Când a venit, Baconsky s-a dus la Leonte Răutu şi i-a spus: Tovarăşu’, este această poezie a lui Călinescu împotriva socialismului? Nu este, a spus Răutu, care erau un pervers. Îţi vorbea de libertatea creaţiei,
trăgea un sertar şi îl scotea de-acolo pe Baudelaire şi îţi
citea din el. Ca după aceea să îţi dea în cap. Revista a
apărut prin iunie. Pentru că steliştii n-au vrut să scoată
o poezie! De ce să facă anumite concesii? Revistele de
provincie aveau un regim cu mult mai dur decât cele
din Bucureşti. Era cenzura locală, cenzura lui Beniuc şi
instituţia de profil din Bucureşti. Prin toate trei trebuia
să treacă un număr ca să apară. Iar dacă erau probleme,
ajungea şi la Comitetul Central. “Steaua” era într-o veşnică întârziere. Să revin. Baconsky mă considera creaţia
şi omul lui. Într-o vreme nici nu mi-a dat voie să public în alte reviste. Îmi spunea: Eu te plătesc foarte bine,
dar numai în “Steaua” te rog să publici. Era un principiu
cultivat şi în perioada interbelică. Petroveanu, prieten
bun cu Baconsky, mi-a făcut o cronică negativă la “Poeme”. A scris ceva de genul: Ce tot face caz prietenul meu
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Baconsky de modernitatea lui Petre Stoica, când el, de
fapt, e un tradiţionalist? M-a comparat cu Coşbuc, şi
asta m-a durut cel mai tare. Dar tot Petroveanu mi-a făcut la “Pietre kilometrice” o cronică ultraelogioasă. Cartea asta a făcut o vâlvă formidabilă şi n-am înţeles nici
azi de ce.
Era şi un context aparte, apărea o nouă generaţie
literară.
Da, nici măcar cei de la “Luceafărul”, duşmanii lui
Baconsky, Dan Deşliu, Mihu Dragomir şi Tomozei, nu
mă mai înjurau. Şi ei nu m-au iertat mult timp…
Tomozei nu era prieten cu Nichita Stănescu? Nichita
nu era prietenul dumneavoastră?
Trebuie să povestesc următorul episod. Venem, cu
Nichita, pe Calea Victoriei, ca să luăm troleibuzul, să
mergem la mine. Eram singur, nevastă-mea era cu copilul la Craiova, dormeam la mine. În dreptul Palatului
Cantacuzino, îl văd pe Tomozei salutându-se cu Nichita
cu mult entuziasm. Eu am rămas surprins şi l-a întrebat
pe Nichita: Tu eşti prieten cu ăsta? Până treci puntea te
faci frate cu dracul, mi-a răspuns el. La început, şi eu am
fost în relaţii amicale cu Tomozei, dar am aflat despre el
multe mizerii. A plâns la moartea lui Vâşinski… Incredibil! După Revoluţie, l-am invitat să publice în “Dreptatea”, plăteam bine, mai bine decât revistele literare. A
publicat două poezii, mi-a mulţumit şi i-am spus să vină
să-şi ia banii. Nu a venit şi nici poezii nu mi-a mai dat. A
fost atenţionat… Ca dovadă ca a şi eşuat la “Literatorul”.
Aveaţi un susţinător în Baconsky. Dar colegii de generaţie, prietenii de aceeaşi vârstă cum reacţionau la presiunile care se făceau în jurul dumneavoastră?
Noi am fost un grup. Aveam trei locuri de întâlnire, trei… sedii. Unul era pe Gutenberg, la 16A, la etajul
şase, o cameră de mansardă foarte îngustă. Aici veneau
Grigore Hagiu, Nichita Stănescu, care a şi dormit doi
ani cu mine în cameră, soţia nu a suportat condiţiile
alea, aveam şi copil pe care îl afumam…, Modest Morariu, George Radu Chirovici, care s-a dovedit, până la
urmă, un superticălos, Eugen Mihăiescu, actualul consilier prezidenţial, Matei Călinescu, Mircea Ivănescu,
care a venit mai târziu. Iar peste drum, pe Pictor Stahi,
cam la un kilometru, într-o pivniţă, locuia Grigore Hagiu. Alt sediu al nostru. Era şi acolo foarte strâmt, iar
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Grigore de multe ori trebuia să doarmă pe jos, pentru
că avea doi abonaţi permanenţi: Pavel Aioanei, care era
non-stop beat, şi Vasile Gorduz, marele sculptor. Aici
aveau loc discuţii interminabile. Pe lângă grupul acesta, mai veneau în vizită, câteodată, Florin Mugur, Fănuş
Neagu…
Cum s-a constituit grupul?
Eu eram prieten cu Modest Morariu, Modest era prieten cu Matei Călinescu. Mi l-a prezentat mie. După debutul meu din “Tânărul scriitor”, mi-a fost prezentat de
Chirovici, în Cişmigiu, Grigore Hagiu, care era îmbrăcat într-o bluză de marinar şi duhnea de la un kilometru a rom. M-a felicitat pentru poeziile apărute şi m-a
invitat la el. Automat am făcut cunoştinţă cu Eugen Mihăiescu, cu Gorduz. Trebuie să fac o paranteză. L-am
cunoscut pe Nichita în holul Universităţii, în 1955, când
făceam anticariat şi când el mi-a cumpărat toate cărţile. Pe datorie. Eu l-am adus pe Nichita la Grigore Hagiu, pe Modest, pe Mircea Ivănescu, pe Călinescu. Nichita, la rândul lui, l-a adus pe Breban. Al treilea sediu
a fost pe strada Nerva Traian. Ne-am mutat la Breban,
care avea o odaie mai mare. Astea erau cele trei puncte
de întâlnire, în afară de locurile noastre preferate unde
petreceam… Prima a fost “Cireşica”, era la doi paşi de
Guntenberg. Veneau, seară de seară, Dabija cu Ciubotăraşu. Locul unde ne vedeam la prânz se numea “La
caviar”, era pe strada Enescu, dar nu avea caviar. Era un
local foarte plăcut, curat, cu preţuri modice. Ne aşezam
la prânz, la şpriţuri, şi ne prindea seara. Aici ne dădeam
întâlnire…
Acest grup era şi unul de presiune? Vă ajutaţi între
dumneavoastră?
Da, ne susţineam. Cam toţi eram corectori. Eu, bunăoară, mă băteam să-i aduc la “Steaua”. Când i-am dus
pentru prima dată lui Baconsky poeziile lui Nichita, a
exclamat: Ce-i cu salamandrele astea? Pe ce lume trăieşte? Scrie o poezie a la Simion Stolnicu! Până la urmă
Nichita a publicat în “Steaua”. Apoi, o dată pe săptămână
acest grup se întâlnea la Baconsky în casă, unde ascultam muzică, discutam. Grupul s-a cam risipit odată cu
apariţia lui Velea. Nichita a fost fascinat de Velea, dispăreau prin mahalale, apăreau tot felul de legende despre ei. Am fost toţi, cei pe care i-am amintit mai înainte,
vreo trei ani. Şi a mai fost un moment la care
mă gândesc cu o nostalgie nemaipomenită,
prin ’60 – ’61, momentul “Mon Jardin”. Era
un local deosebit. Mânarea era ieftină, dar vinul foarte scump. Pe chestia cu vinul a apărut
un articol în “Scânteia” şi, la scurt timp, băutura s-a ieftinit la un sfert. Dintr-odată ne-am
dus acolo, comandam un caşcaval pane, un
şniţel, dacă aveam bani, şi beam la vreo douăzeci de litri de vin. Veneam cu soţii, cu logodnice, aveam masa noastră. Chelnerul care ne
servea era domnul Maginot, cum l-a botezat
Grigore Hagiu. Dimineaţa, eram ultimul care
plecam, cântau păsărelele. Eram obligaţi, pe
rând, să ne ducem la Fondul Literar să procurăm 250 de lei, ca să plătim datoria. Fondul dădea automat oricărui scriitor 250 de lei.
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Plăteam, iar seara consumam şi rămâneam din nou datori… Într-o seară, a venit cineva la masa noastră şi ne-a
întrebat ce sărbătorim. Era de Sfântul Petru, iar omul
respectiv era Piliuţă. Sfântul Petru are un cadou de la
mine, a spus el. După masă, am mers la el la atelier – toţi
pictorii pe vremea aceea avea damigene cu vin, le aduceau ţăranii – şi am continuat cheful acolo. Mi-a dat în
dar tabloul acela. Era o solidaritate extraordinară, discuţiile nu aveau un caracter vulgar, ci se roteau în jurul
artei. Numai despre asta se vorbea. Generaţia mea nu
bârfea.
Aveau şi un efect emulator toate acele discuţii?
Bineînţeles, bineînţeles. Fiecare mai rostea câte un
vers sau vorbea despre planurile lui. În general, nu prea
bârfeam bătrânii. Sigur, erau mici ironii între noi. Matei
Călinescu era cel mai ironic. Întotdeauna îl înţepa pe
Nichita, care era veşnic în căutare de casă.
Erau, înţeleg, nopţi interminabile, discuţii aprinse,
contradictorii, cu scântei. S-a întâmplat vreodată să vă
băteţi cu vreun confrate?
Nu… Replici dure, da. De ce? Pentru că eram chinuit şi persecutat. Aveam un registru de invective foarte
bogat. Păi cum domnule, eu chefuiesc cu Ion Gheorghe,
am dormit o noapte împreună în casa fratelui lui Lucian Raicu, ca apoi să aflu că Tomozei îl întreabă “nu l-ai
văzut pe Petre Stoica?”, iar Gheorghe răspunde: Cine-i
ăsta? Sigur, azi m-ar durea în fund dacă ar spune cineva
asta, dar atunci m-a durut. Îţi dai seama ce a fost atunci
pe gura mea… Acum patru sau cinci luni m-am întâlnit
cu Ion Gheorghe pe stradă. Ce mai faci maoistule? – eu
aşa-i spun – l-am întrebat. Iar el mi-a spus: Măi, ăştia
vor să ne scoată din literatură? N-ai văzut? De ce m-a
pus în acelaşi sac cu el, n-am înţeles.
Nu m-am bătut cu nimeni. Nici nu m-am pălmuit. A,
cu femeile, da. Dar de la ele am preferat să iau eu decât
să dau, pentru că ştiam ce se poate întâmpla dacă… A
păţit-o o doamnă, şi apoi a trebuit să-şi ia concediu medical. Asta s-a întâmplat dimineaţa. Am răbdat, am tot
răbdat, şi ca s-o potolesc… Îţi spun o chestie: să ştii că
90% din femei sunt isterice. Când beau, mai cu seamă.
Femeile când beau sunt îngrozitoare. Nu vorbesc de înfăţişarea lor. Dacă ar rămâne la faza de bălăngănit, n-ar
fi nimic, dar se şi isterizează îngrozitor. Şi am cam avut
parte de astfel de femei, în afară de prima mea soţie, care
a fost o doamnă. Putea să bea o sticlă de vodcă, putea
să se pilească, dar tot doamnă rămânea. Şi urca şi la volan după o sticlă… Eu am învăţat-o să bea, săraca. N-a
avut încotro: trăind în mediul ăla… Dar nu vreau să-mi
amintesc de altele… Fugeau cu toporul după mine… Că
de ce i-am dat bună ziua unei cucoane.
Un scriitor fascinează într-un alt mod, mai puternic, o
femeie decât un bărbat oarecare. Iar femeile se pot manifesta şi aşa, ca-n “Baltagul”.
Sigur că da. În plus, artistul avea un statut special
şi lumea te arăta cu degetul. Şi la Miliţie când spuneai
că eşti scriitor erai absolvit de vină. Acuma poliţistul se
c…ă pe tine. Păi noi aveam nişte relaţii inimaginabile!
Erau fel de fel de ofiţeri care scriau la “Pentru patrie” şi
care erau foarte mândri dacă îi chemai la masa ta. În
trei zile am făcut rost de două buletine. Nu pentru mine,
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pentru alţii. Eram prieten cu şeful presei Ministerului
de Interne, colonelul Octavian Goga, care avea funcţie
de general. Îmi spunea: Omori un om, n-ai probleme.
Dar să nu înjuri partidul şi guvernul, că nu mă pot băga.
Prin Nichita l-am cunoscut. Goga scria romane poliţiste. Proaste, dar avea ambiţii. Ce mi s-a întâmplat într-o
seară… Eram cu Ileana, soţia mea, veneam de la Casa
Scriitorilor. Hai să intrăm pe la Neacşu, că ăsta are băutură, am zis. Am mai băut o sticlă de gin acolo şi am
plecat spre staţia de troleibuz. Eram torpilat, mă ţinea
nevastă-mea. Apar doi gabori. Am zis: mă, ăştia nu mă
legitimează, n-au curajul. Îi provocam. Prima dată când
am fost vinovat în relaţiile cu Miliţia. Pe Doclin l-am
scos de vreo trei ori de la bătaie. Dar ne apucă dimineaţa dacă îţi povestesc toate astea. Să termin. Unul dintre
miliţieni s-a apropiat de mine, iar eu i-am dat o palmă
de a căzut în cur. Mă luase alcoolul total. Ne-au luat pe
sus şi ne-au băgat într-o cameră dintr-un bloc. Erau camere secrete. În clipa aia m-am trezit. Nu ştiu cum de
m-au lăsat că am format repede numărul de telefon al
lui Goga. Tavi, i-am spus, uite, m-au arestat. Nu i-am
mai spus de ce… Nu ştiu ce a vorbit Goga cu plutonierul, că ăla şi-a cerut scuze.
Cum de s-a schimbat atât de brusc şi de radical statutul scriitorului?
Noi acum intrăm în normalitate. E ca în perioada
interbelică. Sigur, scriitorul cu nume avea o prestanţă socială atunci. Dar ce contează, în Germania, spre
exemplu, când ai făcut o ilegalitate că tu eşti scriitor?
Te arestează poliţia. Pe vremea comunismului erau relaţiile care funcţionau. Scriitorul era văzut ca un om al
partidului. El şi-a pierdut… relaţia asta o dată cu trecerea proletcultismului, dar ea s-a fixat în mentalitatea
oficialităţilor. Uite, acum a murit Artmann. El a trăit o
boemă cu totul specială. A avut procese în toată regula.
Era violent, făcea nebunii. Şi-a inventat un loc de naştere. A trebuit să treacă 20 de ani ca să se vadă că acel loc
nu există. La un proces – agresase nişte poliţişti – a fost
achitat. Iar presa a reacţionat: Până când ordinea publică să fie perturbată de un Artmann? L-am cunoscut,
l-am şi tradus, îl găseşti în “Poezia austriacă modernă”.
Avea un talent extraordinar pentru învăţatul limbilor
străine. Când ne-am întâlnit a început să vorbească româneşte. L-am întrebat cum a reuşit. Mi-a spus: Vroia să
scrie un roman despre Dracula. L-a şi scris. Ne-am împrietenit, am chefuit. Într-o noapte, pe la unu, prin ’73 –
’74, aud telefonul. Era Artmann, din Austria. M-a întrebat pe nemţeşte: Ce faci Petre? Uite, vin cu elicopterul
şi te răpesc. Îţi dai seama! Se ascultau telefoanele. Am
început să mormăi diverse lucruri… Era un tip cu totul
ieşit din comun. S-a făcut cunoscut cu poezie dialectală.
Era atât de popular la Viena, încât îl salutau şi vatmanii.
Fiindcă am ajuns la Viena, care nu e foarte departe de
Jimbolia, vreau să vă întreb: aţi regretat vreodată că aţi
părăsit Bucureştiul pentru Jimbolia?
Că am plecat de la Bucureşti nu regret deloc. Dar,
în primii doi ani, am avut momente când m-am simţit
foarte stingher în Jimbolia. Au fost câţiva oameni care
m-au încurajat, s-au apropiat de mine, însă a existat şi o
ostilitate. Mai apoi, chiar şi cei care m-au denigrat grav
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au venit şi mi-au întins mâna. Unul mi-a devenit prieten. La ora asta nu am pe nimeni duşman, am primit şi
titlul de cetăţean de onoare…
La o vârstă când pare firească apropierea de familie,
de cunoscuţi, de prieteni, dumneavoastră v-aţi rupt de
toate acestea, aţi pus o distanţă mare între omul care sunteţi şi locul în care aţi trăit cea mai mare parte a vieţii.
V-aţi însingurat…
Eu am vrut să revin în Banat încă înainte de Revoluţie. Nu am putut şi mi-am cumpărat o căsuţă în Ilfov,
dar nu m-am simţit bine acolo. Demult am vrut să mă
rup de Bucureşti…
De ce?
Bucureştiul a devenit insuportabil. Eram şi obosit
după perioada de la ziarul “Dreptatea”. Mi-am zis că e
timpul să mă retrag, să fiu liniştit, să fiu singur. Ăsta a
fost visul meu. Eu am mers după principiul că numai
singurătatea nu te trădează. Când spăl vasele aş avea nevoie de o femeie… Mă culc când vreau eu, mă scol când
vreau eu. Toată viaţa am fost rob. Părinţii îmi cereau să
fiu la masă la ora 12, că dacă nu, nu ştiu ce… M-am eliberat de asta, dar m-am îndrăgostit. Tot timpul trebuia
să fiu punctual. Toate, ori iubite, ori soţii, mă întrebau:
de ce n-ai venit, de ce te-ai îmbătat, de ce cutare? Ia să
mai fiu şi eu independent! Prima mea soţie a fost o femeie cu totul deosebită. Şi îţi mai spun un lucru, verificat în timp: oltencele sunt cele mai fidele soţii. Numai
în Banat s-a emis prostia că oltencele sunt curve. Curve
sunt bucovinencele, moldovencele şi bănăţencele. Aşa…
Soţia mea nici măcar geloasă nu era, era doar orgolioasă. Avea un orgoliu nemăsurat! Lipseam câte o săptămână. Când veneam acasă, spuneam de şapte ori “Tatăl
Nostru”. Sau stam jos, la bufet, să mai trag un turţ, să
prind curaj. Nu era vorba de scandal, ci de faptul că îmi
spunea lucruri extraordinar de dure. Intram, salutam şi
o aruncam: am fost cu Nichita… Bancuri din astea, răsuflate. Mă aşezam pe un scaun, mă judeca zece minute,
îmi dădea să mănânc şi apoi mă duceam să mă culc. Şi
uita!
Aţi avut tot timpul structura asta atletică?
La “Dreptatea” făcusem burtă, că stăteam pe scaun.
În rest, nu am avut burtă. Ştii ce îmi spunea nevastămea: Ai slăbit… Iar ai amantă.
Povestiţi foarte frumos. De ce nu (mai) scrieţi proză?
Uite acolo: sunt pagini de proză. Dar nu mai am
energia să mai scriu.
Aţi venit la Jimbolia ca să vă conservaţi energia!
Când am venit aici ştiam că o să am foarte mult de
lucru, dar nu ştiam că îmi vor lipsi ajutoarele. Eu aş putea să fac de zece ori mai mult decât fac. Dar trebuie să
şi mătur, să spăl farfurii… Nu-mi place mizeria. Mi-a
plăcut întotdeauna să fie curat şi lucrurile să fie puse la
locul lor. Am găsit acum în jurnal ce-mi spunea Nichita:
Eşti când prusac, când oltean.
Am vorbit prea puţin despre poezie, despre cea pe care
aţi scris-o sau o scrieţi.
Nu m-a interesat să scriu o poezie frumoasă, ci am
vrut să aduc ceva nou, un ton nou. Asta era obsesia mea.
Să fac altceva. Că mi-a ieşit sau nu, e o altă problemă.
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Noutatea nu este obsesia fiecărui scriitor?
Nu toţi sunt conştienţi de asta. Se imită unii pe alţii. Îţi arăt zece volume care seamănă între ele. Ce e nou
aici? După proletcultism, când tu veneai cu lucruri necunoscute de critica literară, nici de confraţi, apărea un
text în “Scânteia” al lui Sergiu Fărcăşean care înfiera
versul liber, care demonstra că numai decadenţii scriu
versuri libere ca să-şi poată exprima gândurile absconse,
iar cel mai bun exemplu era Rilke, cu “Elegiile” lui etc.
etc. Şi în acel text te da pe tine exemplu de poet decadent. Cum dracu’ să nu înnebuneşti? Noi făceam glume
citind poezii de William Carlos Williams sau de Sandburg şi unii confraţi spuneau: Iar ai scris o tâmpenie?
Era un coşmar!
Aveam o bibliotecă importantă de poezie, şi nu românească… La mine s-a citit poezie modernă. Nichita la mine a citit poezie. Într-o zi, a venit să-mi arate
manuscrisul la “Sensul iubirii”. Ştii ce titlu avea? “Sentimentul timpului”. I-am spus: Mă, te-ai nenorocit! De
ce? Păi ăsta-i titlul lui Ungaretti, “Sentimento del tempo”. Eu citeam poezie non-stop.
Vârsta e o convenţie?
Bătrâneţea e un dar. Vorbele astea nu-mi aparţin.
Trebuie să treci peste ideea că ai îmbătrânit şi să te foloseşti de acest dar. Nu mai puterea de a căra în spinare,
vorbesc la modul simbolic. Am anumite ticuri pe care
nu le aveam în tinereţe. Dar nici o viaţă ordonată cum
am aici, la Jimbolia, nu am avut niciodată. Am responsabilităţi. Eu vreau să îmbogăţesc patrimoniul fundaţiei. În plus, simt o mare plăcere să lucrez. Am proiecte.
Vreau să fac o expoziţie Brâncuşi. Una Novallis. Se împlinesc 75 de ani de la moartea lui Rilke…
Bine, asta e pentru comunitate…
Nu, e o risipire creatoare. Primesc impulsuri când
fac aceste lucruri. Apoi, îmi reîmprospătez cunoştinţele. Când am făcut expoziţia Nietzsche nu am făcut doar
nişte măriri de poze şi nişte decupaje, ci m-am apucat
să citesc Nietzsche.
Obiectele de anticariat, fie că sunt cărţi, timbre, monede, vederi, decoraţii, manuscrise, vă produc, am văzut,
o plăcere aparte. Aţi fost chiar dumneavoastră, la un moment dat, anticar. Sunt aceste lucruri vechi nişte insomnii
ale timpului?
Să nu uiţi: pentru un colecţionar cel mai frumos moment este cel în care cumpără, în care duce tratative. E
plin de suspans: lasă din preţ, nu lasă. Regretul că nu ai
cumpărat un lucru şi când te-ai întors să-l procuri s-a
dus… Eu am nostalgia trecutului. Apoi, detest produsul
de serie. Azi, de exemplu, nu mai găseşti farfurii pictate
de mână. Sunt de plastic, pentru o singură întrebuinţare. Înainte, o cană era făcută pentru o sută de ani. Un lucru vechi îţi reface un întreg univers. Fără amintiri eşti
mort. În fiecare seară îmi rememorez o amintire, ca să
pot adormi. Fie că-mi refac lista cu femeile pe care leam iubit sau nu le-am iubit, fie că mă gândesc la o scenă
plăcută din viaţă.
Interviu realizat de Robert Şerban
Jimbolia, 29 ianuarie 2001
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Grigore Vieru
S-a stins una dintre marile conştiinţe ale neamului românesc, poetul naţional GRIGORE VIERU, a
cărui operă nepieritoare rămâne în tezaurul culturii noastre, iar istoria îi va păstra numele înscris cu litere de aur, pentru idealul de Unire, căruia i-a dedicat întreaga viaţă. Federaţia Editorilor şi Difuzorilor de Carte din România (FEDCR) şi Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România
(APLER) aduc un ultim şi îndurerat omagiu celui plecat să se alăture marilor bărbaţi cărora România
le datorează totul. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

G
Daniel CORBU

Grigore Vieru şi mitul său plutitor

Grigore Vieru, un om fragil, de o rară şi aleasă delicateţe
în relaţia cu ceilalţi, dar cu principii clare şi imperturbabile în social. L-am cunoscut prima oară în 1991, întrun Chişinău cu străzi bâzâind ruseşte. În 1992 a onorat
invitaţia prietenească de a veni la Neamţ. Acolo, în sala
arhiplină a Teatrului Tineretului, iubitori ai poeziei, dar
şi interesaţii de soarta Basarabiei (cuvântul unire, adică
unirea Moldovei de peste Prut cu ţara mamă, era pe buzele tuturor!) am ascultat cuvintele pline de miez şi înfăşurate în durere ale celor doi poeţi şi tribuni: Grigore Vieru şi Nicolae Dabija. Îmi amintesc bine cum şi-a început
discursul Grigore Vieru: „Ce fericit trebuie să fie poetul
Daniel Corbu că trăieşte într-un ţinut atât de liniştit ca
Neamţul, pe când noi în dezlănţuita şi tulburata Basarabie…”
După întâlnire am mers în munţii Neamţului, a văzut poetul născut la Pererâta prima oară Cheile Bicazului,
minunându-se, exaltându-se, respirând adânc aerul tare
al ţării. „Uite, dragule şi frate Daniel, pe undeva pe aici,
prin munţi, la o stână, ca simplu cioban aş fi vrut eu să
ajung. E visul meu din tinereţe şi acum, Daniele, ascultă-mă (râsul său inconfundabil acompania vorbele) miau propus să intru în Academia Română! Nu-i aşa că-i
extraordinar?”
*
Ne-am mai întâlnit în ani. Ne-am mai intersectat, neam mai vorbit. Ne-am dăruit unul altuia cărţi. Îmi amintesc ce gingaş mângâia coperta abecedarului „Albinuţa”
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(a nu ştiu câta ediţie) înainte de a mi-o oferi! Şi bucuria
din priviri că pot copiii Basarabiei citi iarăşi în alfabetul
latin.
Pe urmă vorbeam despre prietenii scriitori. Cine l-a
cunoscut bine pe Grigore, ştie măcar două lucruri: că nu
vorbea niciodată scriitorii de rău, că nu-i pizmuia, invidia
fiindu-i un sentiment străin şi că era un excelent povestitor. Îmi vin acum în minte cel puţin douăzeci de scene
povestite de Grigore Vieru, în care erau implicaţi Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ion Alexandru, Mihai Cimpoi, Ioanid Romanescu sau Adrian Păunescu. Momente
grozave, dincolo de cotidianul agresiv, transportaţi într-o
lume care, vorba bunului Eminescu, „gândea în basme şi
vorbea în poezii”. Iată o scenă povestită de Grigore: cândva, aflat într-o delegaţie de scriitori sovietici la Bucureşti,
se desprinde de ea, părăseşte hotelul şi, la o oră târzie de
noapte, bate la uşa lui Nichita Stănescu. După ce-l îmbrăţişează cu tot dragul şi schimbă câteva cuvinte, Nichita îl
invită la o plimbare de noapte, cu promisiunea unei surprize. Ajunşi pe o stradă întunecată, la un gard din parapeţi de şantier de construcţii, Nichita se opreşte şi-şi începe unul din fistichiile sale jocuri. Spune: „Grigore, am
să-ţi arăt acum casa lui Titu Maiorescu, unde Eminescu a
citit prima oară Luceafărul”. Cum Grigore Vieru, fragil şi
scund nu ajunge să vadă peste gard, Nichita, lungan suav
şi mătăhălos, l-a aburcat pe umeri, întrebându-l:
„Vezi casa, Grigore?”
„O văd, Nichita!”
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„Vezi ferestrele luminate?”
„Le văd, Nichita!”
Şi:
„Închipuieşte-ţi, frate Daniel, că deşi ştiam că după
gard e doar un câmp acoperit cu resturi de la demolări,
de pe umerii lui Nichita, ca-ntr-o feerie, eu cu adevărat
am văzut atunci casa lui Maiorescu unde Eminescu a citit
Luceafărul!”
Şi nu ştiu cum se făcea că povestea ajungea cu capătul
totdeauna în altă poveste.
*
Simţirea românească, mama, mama ţară, limba română. Toate s-au legat la Grigore Vieru prin spectacolul
unui lirism profund, de o simplitate înşelătoare, o profundă şi cuceritoare simplitate care l-a clasicizat pe poet.
Toate s-au legat prin Eminescu, modelul său în absolut,
pe care l-a repus cu adevărat în circulaţie din 1964, când
a scris poemul Legământ, o capodoperă de gen.
În anii din urmă, întâlnirile noastre, fie că aveau loc la
Iaşi (la Salonul de carte sau la întâlnirile Societăţii patriotice „Plai mioritic”) sau la Chişinău (Uniunea Scriitorilor,
Cafeneaua Panipit sau Statuia lui Ştefan cel Mare) erau
umbrite de apăsarea celor care au acaparat din nou puterea în Basarabia: comuniştii şi mancurţii. Marii luptători pentru limba română, pentru stemă, pentru tricolor,
pentru repunerea în drepturi a simţirii româneşti fuseseră eliminaţi. Grigore Vieru a fost în ultimul deceniu în
Basarabia opoziţia cea mai clară, fără ezitări sau retrageri.
O scrisoare deschisă a lui Vieru publicată în revista „Limbă şi literatură” făcea cât 3-4 parlamente la un loc. Poetul
era iubit ca nimeni altul. Orice locuitor de bună credinţă
din Moldova dintre Prut şi Nistru ştie pe de rost măcar
un poem de Grigore Vieru. Personal, am asistat, cu neviclenită bucurie, la recitări ale mulţimii, pentru care poetul era şi un model moral de netăgăduit. Până şi politrucii
care ţineau ţara cu ghearele şi cu dinţii (poate ei mai mult
decât alţii!) ştiau că Grigore Vieru devenise un mit imposibil de dărâmat.
*
Într-o zi de februarie a anului 2007, mă aflam la Chişinău, unde, într-o prelungire a zilei de naştere îl sărbătoream pe Grigore Vieru la 72 de ani. Mai erau de faţă Mihai
Cimpoi, Călin Cocora, Valeriu Matei şi alţi câţiva. Ne-am
retras, la un moment dat, Grigore Vieru şi cu mine, motivând o întâlnire secretă de gradul 0. Am pus atunci la cale
alcătuirea unei antologii Grigore Vieru din poemele cele
mai reprezentative, care să apară în România, la Iaşi, într-un tiraj onorabil pentru a fi răspândită în ţară, o antologie care să-i fixeze poetului cu claritate locul meritat în
generaţia sa, alături de Nichita Stănescu, Ioan Alexandru,
Marin Sorescu, Ana Blandiana, Ioanid Romanescu, Ion
Gheorghe, Adrian Păunescu. Zis şi început! Am şi hotărât cum să scriem pe pagina de titlu: antologie realizată
de Grigore Vieru şi Daniel Corbu, prefaţă de Mihai Cimpoi,
postfaţă de Theodor Codreanu, itinerar biografic şi bibliografie de Daniel Corbu. După aceea, am început întâlnirile pentru selecţia poemelor. Cele 7-8 întâlniri (una de o
săptămână, altele de 2-3 zile) s-au întâmplat la Iaşi, lângă Salonul Junimii, într-una din camerele de oaspeţi ale
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Casei Pogor. Aici, poetul se simţea extraordinar. Era în
vervă, povesteam, glumeam. Deseori lăcrima pentru un
text liric pe care-i sugeram să-l lase înafara antologiei, pe
motiv că nu-i prea înalt estetic. Aşa s-a ajuns doar la 285
de poeme în antologia cu un titlu deosebit, uşor misterios, cu plurisens, Taina care mă apără. A apărut imediat
la Editura „Princeps Edit” din Iaşi, însoţită de un text al
autorului intitulat „Cartea vieţii mele”, în care spune: „În
urma zborului, dar şi a unei munci de ocnaş, m-am ales cu
acest volum pe care îl consider cartea vieţii mele. Cine ştie,
poate că din întreaga mea trudă se va alege un poem sau
un cântec. Dar nu a rămas oare în literatura română Mateevici cu un singur poem? Dacă voi avea acest noroc, îi rog
pe cei care vor să dea de urmele acestui poem, să-l caute în
cartea de faţă. Rog, de asemenea, ca orice viitoare selecţie a
versurilor mele, în caz că voi avea şi acest mai mare noroc,
să se realizeze în baza acestei ediţii.
Mai mult de jumătate din versurile pe care le-am
scris de-a lungul vieţii au rămas în afara acestui volum.
Le-am eliminat în deplin acord cu Daniel Corbu. Păcat că
omul nu trăieşte două vieţi. Astfel, dacă aş fi avut în spate
experienţa vieţii şi a scrisului din prima viaţă, cu siguranţă că în cea de-a doua viaţă, aş fi abandonat mai mult de
jumătate din poemele care au avut norocul să intre în cartea de faţă. Şlefuirea cuvântului, desăvârşirea metaforei,
adâncirea şi limpezirea ideii poetice nu au capăt în timp.”
Multe sunt întâmplările cu Grigore Vieru de pe cuprinsul a peste un an, când s-a alcătuit cartea. Era perioada luptei sale cu mancurţii şi comuniştii din Basarabia, o luptă deschisă trimisă guvernului şi preşedintelui
de atunci, mi-a spus Grigore, total scârbit. „Frate Daniel,
e trist ce se-ntâmplă. Nenorociţii ăştia m-au făcut să mă
simt rău în ţara mea. Îmi calcă în picioare liniştea. Unde
să plec?” Atunci, pe loc i-am dedicat un poem, pe care
l-am intitulat, în parafrază la Dante, Divina tragedie. Sună
astfel:
„N-am pic de linişte în ţara mea
unde şi grădinile înfloresc pe ascuns
unde miroase-a hot-dog a hamburger şi-a speranţă
stricată
					
unde copiii abia dacă vor să se nască
orgoliu-i opac şi transparenţa defunctă
mascarada politică mai acră decât mizeria bâlciurilor.
N-am pic de linişte în ţara mea
acolo unde-s ‘nalţi stejarii
neîncrederea-i oarbă şi minciuna sprayată
unde ca şi ieri trăncăneşte liberalul
cum că viaţa e curată ca cristalul.
Ca şi ieri, bunule Eminescu, grecotei cu nas subţire
bulgăroi cu ceafa groasă
diplomaţii pomădaţi, negociatorii de cârpă
					
ai comunităţii
ne fac legi şi ne pun biruri
ne vorbesc filosofie.
N-am pic de linişte în ţara mea
ţara unde mangafaua se desfată surâzând
unde semeţia-i de-o schioapă
egumeni solzoşi recomandă doar viaţa de după viaţă
unde toţi admiră tiparele poleite ale golului
şi toţi au buzunarele pregătite
pentru arginţii pentru care te-or vinde.
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N-am pic de linişte în ţara mea!
La câteva zile, poetul mi-a dedicat şi el un poem care
a ţinut să fie în antologie. Iată-l:
Sunt craiul
Unui fir de iarbă.
Craiul frunzei de plop
Fără de vânt tremurând.
Craiul care
Hotarul Ţării marchează.
Araţi şi hotarul
Când pâinea nu mai ajunge.
Araţi-mi inima.
Nişte fire de ţărână din ea,
Spre amintirea Ţării
Trimiteţi concetăţenilor mei
În cele patru vânturi
Împrăştiaţi.
Când nu mai răsare
Pe cer curcubeul,
Atunci gândul,
Curatul meu gând,
În trei culori strălucind,
Desfăşuraţi-l pe cer
Până la apele Nistrului.
Căci acolo Voievodul
Ziditu-şi-a cetăţile.
În lipsa ostaşilor,
Onorul să-şi sune
Zidul cetăţii Soroca
Din care în liniştea nopţii
Cade câte o piatră

Grigore VIERU

Scrisoare din Basarabia

Cu vorba-mi strâmbă şi pripită
Eu ştiu că te-am rănit spunând
Că mi-ai luat şi grai, şi pită
Şi-ai năvălit pe-al meu pământ.

În vremea putredă şi goală
Pe mine, frate, cum să-ţi spun,
Pe mine m-au minţit la şcoală
Că-mi eşti duşman, nu frate bun.
Din Basarabia vă scriu,
Dulci fraţi de dincolo de Prut.
Vă scriu cum pot şi prea târziu,
Mi-e dor de voi şi vă sărut.
Credeam că un noroc e plaga,
Un bine graiul cel sluţit.
Citesc azi pe Arghezi, Blaga –
Ce tare, Doamne,-am fost minţit!
Cu pocăinţă nesfârşită
Mă rog iubitului Iisus
Să-mi ierte vorba rătăcită
Ce despre tine, frate,-am spus.
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Cerul din ape cutremurându-l.
(„Araţi-mi inima”)
Au urmat lansările. Au urmat drumuri frumoase prin
toamna lui 2008. În octombrie la mine, acasă, la Neamţ,
avea să primească, în faţa altarului Bisericii „Înălţarea
Domnului” de la Mănăstirea Neamţ, Marele Premiu al
Serilor de Poezie de la Neamţ, apoi, după o trecere de la
Neamţ la Satu Mare, prin Maramureş – conserva noastră
de românism – era onorat cu Premiul Opera Omnia „Poesis” şi i se acorda titlul de Doctor Honoris Causa a Universităţii „V. Goldiş” Satu Mare. Pe urmă, împreună, pe
urmele cărţii Taina care mă apără, s-o arătăm publicului, la Alba Iulia (1 decembrie, împreună cu Adrian Păunescu), la Iaşi (8 decembrie, între atâţia prieteni, în sala
Palatului Roznovanu). Când ne-am despărţit, în ziua de 9
decembrie, în curtea Muzeului Literaturii Române (Casa
Pogor), aproape că nu-i venea să plece. Ne-am îmbrăţişat
de câteva ori, iar poetul mi-a spus: „Frate Daniel, nu aş
mai pleca de-aici. Îmi e pur şi simplu frică să mă întorc în
Basarabia. Simt că acolo mi se pregăteşte ceva, ceva rău”.
Am fost prieteni? Cât poate cunoaşte un poet pe un alt
poet când fiecare are magia şi destinul lui?
Grigore Vieru era iubit şi dincoace de Prut aproape la
fel ca în Basarabia! Şi mai pe urmă, la ceremonia înmormântării poetului, era uşor s-o constaţi prin mulţimea
adunată şi lacrimile ei. Atunci peste jumătate de milion de
oameni hălăduiau pe străzile cernite ale Chişinăului pentru a-l vedea, pentru ultima oară. Oameni, lacrimi şi flori.
Grigore Vieru era şi va rămâne multă vreme un mit
plutitor salvator de vieţi, va rămâne simbolul românismului de dincolo şi de dincoace de Prut.

Din Basarabia vă scriu,
Dulci fraţi de dincolo de Prut.
Vă scriu cum pot şi prea târziu,
Mi-e dor de voi şi vă sărut.
Aflând că frate-mi eşti, odată
Scăpai o lacrimă-n priviri
Ce-a fost pe loc şi arestată
Şi dusă-n ocnă la Sibiri.
Acolo-n friguroasa zare,
Din drobul mut al lacrimei
Ocnaşii scot şi astăzi sare
Şi nu mai dau de fundul ei.
Din Basarabia vă scriu,
Dulci fraţi de dincolo de Prut.
Vă scriu cum pot şi prea târziu,
Mi-e dor de voi şi vă sărut.

Drumul
Caut, din Chişinău
Drumul care-i mai scurt
Spre Ţară, spre Vatra

Lui Theodor Codreanu

In Memoriam

În care-am înviat din morţi.
El trece întreg şi cald, şi curat
Prin Huşi, prin inima ta.
Se ia Prutul, prietene,
După urmele paşilor tăi,
Atât de al lui eşti!
Se iau paşii mei
După apele Prutului nostru –
Atât de al meu este!
Şi toată Ţara
E un pod peste Prut!

Araţi-mi inima
Sunt craiul
Unui fir de iarbă.
Craiul frunzei de plop
Fără de vânt tremurând.
Craiul care
Hotarul Ţării marchează.
Araţi şi hotarul
Când pâinea nu mai ajunge.
Araţi-mi inima.
Nişte fire de ţărînă din ea,
Spre amintirea Ţării
Trimiteţi concetăţenilor mei
În cele patru vânturi
Împrăştiaţi.
Când nu mai răsare
Pe cer curcubeul,
Atunci gândul,
Curatul meu gând,
În trei culori strălucind,
Desfăşuraţi-l pe cer
Până la apele Nistrului.
Căci acolo Voievodul
Ziditu-şi-a cetăţile.
În lipsa ostaşilor,
Onorul să-şi sune
Zidul cetăţii Soroca
Din care în liniştea nopţii
Cade câte o piatră
Cerul din ape cutremurându-l.

Lumina vine din cer
Cu gura închisă,
Cu ochii legaţi,
Cu picioarele strânse-n
Butuci,
Cum de-am vorbit,
Cum de-am văzut,
Cum de-am ajuns?!
Ajuns-am Doamne,
Dar n-am către cine
Cuvânt a rosti.
Căci, iată, pernă,
Pernă dulce este
Bucata firească de pâine
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Şi leagăn adormitor
Patul cel moale.
Câţi dintre noi
Se vor fi întrebat:
„Stăpâne,
Iubitorule de oameni,
Au doar nu-mi va fi
Acest pat groapă?!”
Câţi dintre noi
Îşi vor fi zis:
„Mai bună
Este moartea decât
Viaţa amară
Lui Daniel Corbu Sau boala statornică.”
Învredniceşte-ne, Doamne,
Să ne păzim pre noi
Pe calea credinţei,
A slavei Tale
Şi-a mântuirii.
Cu duh stăpânitor
Scoate Ţara
Din înstrăinarea Ţării
Căci nu mai sunt atâţia români
Cât pământ minunat avem!
Şi binecuvântează pacea!
Pacea care-a deprins
Limba războinicilor cruzi.
Amin!

Lui George Pruteanu
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TEATRU

NĂPASTĂ PENTRU
NĂPASTĂ

dozează într-un mod magistral fiecare „exe- spectacolului „Năpasta” pe scena teatrului
cuţie”, toate aceste manifestări sunt dirijate botoşănean, dar şi multe aplauze pe alte sceaproape instinctiv de dragostea pentru fos- ne. Oricând această realizarea poate intra cu
tul ei soţ. Anca este o femei energică, pregă- fruntea sus în orice competiţie. Are câteva
tită să meargă până-n pânzele albe pentru a luni bune de când ţine capul de afiş!
răzbuna moartea soţului. La fel de greu este
şi rolul lui Dragomir, de fapt constituie osatura dramei, toată carnaţia textului „pe umerii”
lui cade, personajul trebuie să-şi expună, dar
în acelaşi timp să-şi ascundă fiecare rid sufletesc, pulsiunile trăirilor trebuie aşezate pe
două coordonate pshiologice: una a obsesiei crimei comise, iar alta pe cea a edulcorării
faptei criminale care-i macină conştiinţa. Actorul are puterea de-a ţine în frâu cele două
trăiri ale personajului, de a-l face credibil şi
de a-i contura zbuciumul trecându-l prin filtrul propriei personalităţi. Din prima până-n
ultima clipă Dragomir se află în faţa unei instanţei dure – conştiinţa; întrebările care i se
Pot afirma fără nici o îndoială că trupa
pun sunt necruţătoare, Anca îl loveşte din Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoşani şi-a
toate părţile, caninii coşmarului îi fac sufletul dat măsura profesionalismul prin spectacoferfeniţă. Ei bine, Florin Aioniţoaie are ener- lul „ Soţul Akulinei”, evidenţiind atât disponigia şi paleta actoricească necesare care-i per- bilităţile actorilor cât şi forţa grupului în „
mit să stăpânească personajul, să-l plimbe în elucidarea” unui subiect ascuns în subtext.
tot spectrul trăirilor, să-l supună întunericului Indiscutabil, un merit deosebit îl are regizolăuntric şi totodată să-l ajute să ţină piept în rul georgian, Andro Enukidze, care şi-a asulupta cu conştiinţa. Dragostea pentru Anca îl mat „riscul” încorporării în materia narativă a
ţine într-un oarecare echilibru. Este ajutat şi câtorva idei dure, compuse pe tuşa spiritului
de un fizic zămislit parcă din aluatul încrânce- şi comportamentului slav, care, prin forţa acnării, ştie să pună la „dispoziţia” personajului toricească a interpreţilor, au fost exprimate
întreaga gamă de culori şi nuanţe sentimen- într-o disciplină scenică impecabilă, contale care să tuşeze tot zbuciumul lăuntric. sternând, pur şi simplu, spectatorii. Scenariul
Cred că pentru Florin Aioniţoaie, Dragomir a plecat de la o povestire inserată în romanul
este rolul care i-a încărcat cel mai bine dis- lui F.M. Dostoievski „ Amintiri din casa morţiponibilităţile actoriceşti, i-a picat ca o mă- lor”, întâmplarea pusă în scenă este una finuşă. Traian Andrii în rolul lui „Ion –nebunul” rească, despre dragoste şi moarte, cu reflexe
este magnific, când afirm acest lucru nu fac în orice timp şi-n orice spaţiu. Acea povestinici cea mai mică exagerare, actorul se miş- oară spusă de-un puşcăriaş, pe când romancă cu aceeaşi lejeritate atât în abisul lăuntric, cierul era în detenţie, a constituit doar un
cât şi-n realitatea pătată cu sânge şi încărcată pretext pentru regizor, pur şi simplu el a recu chin şi durere, are forţa să topească mai compus totul, a dramatizat miezul naraţiunii,
multe planuri existenţiale într-un melanj de cromându- l liric şi dispunându-l pe-o partitrăiri puternice, şocante, combustionând fi- tură îngrozitor de absurdă, limbajul scenic al
ecare clipă a vieţii. Exprimarea în modul cel actorilor a fost de-o expresivitate aparte, fiemai firesc posibil a revelaţiei cu apariţia chi- care gest a fost încărcat de înţelesuri, nici o
pului Maicii Domnului mi se pare secven- secundă n-a fost consumată în van. Marele
ţa cu greutatea cea mai mare în conturarea merit al regizorului este acela c-a ştiut să
profilului personajului, să poţi să faci loc pe arunce acest ferment dramatic în miezul
faţa schimonosită de nebunie şi durere unor unui suflet fierbinte, predispus permanent
scurte „flash-uri” cu lumina divină care brusc unor trăiri paradoxale şi epuizante, să contusă-ţi decomprime sufletul, să-l lase să zbu- reze întreg spectrul existenţial al unui popor
rătăcească în spaţiul fericirii, sunt momente aflat în derivă, într-o căutare a sinelui. Să nu
cu adevărat memorabile, nu ştiu câţi actori uităm că Dostoievscki spunea, prin gura lui
pot consuma atâtea stări paradoxale într- Ivan Karamazov, că: „ pe placul lui Dumneun timp atât de scurt, e vorba de secunde. zeu sunt doar sufletele reci şi cele fierbinţi,
Comunicarea prin gestică şi privire este, de nicidecum cele căldicele”, aspect speculat şi
asemenea, extraordinară, chiar dacă nu ar proiectat scenic, într-un mod magistral, de
folosi cuvinte, spectatorul i-ar descifra întreg către Andro Enukidze. De-o inteligenţă regiportativul trăirilor doar urmărindu-i tristeţea, zorală aparte mi s-a părut dispunerea scenisensibilitatea sau lumina din ochi, iar gestica că a piesei, atât în plan orizontal, sub forma
tandră îl deconspiră ca fiind purtătorul unui unor cercuri concentrice, a unor pivotări în
suflet de copil. La aureolarea spectacolului o jurul unui ideatic fix, inflexibil, cu punct de
contribuţie deosebită o are şi actorul Cezar control în ancestralitatea fiinţei umane(
Amitroaie, reuşeşte să împărtăşească specta- atenţie la scenografie, acea poartă rotativă,
torilor starea dubitativă prin care trece Ghe- o idee extraordinară, plină de sugestii!), cât
orghe, sufletul acestuia oscilează între dra- şi pe plan vertical , prin etajarea subiectului
gostea semitransparentă pentru Anca şi pri- pe mai multe planuri, fiecare palier este ineretenia falsă pentru Dragomir. Şi scenograful vat tot de alte feţe ale sufletului slav, poate şi
Mihai Pastramagiu şi-a făcut datoria, a „dese- din această cauză la primul contact cu piesa
nat” cu lux de amănunte atmosfera dramei, spectatorul rămâne oarecum derutat, dar
plusând la reuşita spectacolului. Dacă la vizi- limbajul scenic este imediat limpezit prin
onare am avut de făcut mici observaţii, pre- gestica actorilor. Merită remarcat corul, în inmiera mi-a închis gura. Doresc o viaţă lungă terpretarea plină de dezinvoltă a celor patru

SOŢUL AKULINEI

Poate pentru a echilibra comicul cu tragicul din opera sa, Ion Luca Caragiale publică în 1890 „Năpasta”, o dramă zguduitoare, care pregăteşte terenul unor alte scrieri
geniale ce aveau să vină în secolul următor,
mă gândesc în primul rând la „Baltagul” lui
Mihail Sadoveanu, cele două eroine se aseamănă extrem de mult ca tenacitate pentru
aflarea adevărului, dar se şi deosebesc mult,
se autonomizează, mai ales în ceea priveşte
modul de construire a scenariului răzbunării şi gradarea trăirilor. Dramaturgul a turnat
atât de mult tragism în această piesă încât,
pe parcusul desfăşurării acţiunii, nu-ţi dă
timp pentru o respiraţie normală, ritmică, îţi
tensionează fiecare clipă, îţi conectează fiinţa la toată durerea omenirii. În dramă chipul
uman este supus atât frământărilor sufleteşti cât şi celor patologice, conştiinţa încărcată de crimă este mult mai zdruncinată decât cea atacată de nebunie, Maica Domnului are grijă ca, din când în când, să-i indice
nebunului şi drumul spre lumină.
Este, într-adevăr, un act de curaj să te
apropii în ziua de astăzi de-o dramă cu o asemenea intensitate psihologică şi s-o pui în
scenă într-o formulă clasică, orice asperitate
interpretativă devine vizibilă, orice gest necontrolat, exhibiţionist, din partea actorilor
poate provoca şocuri în simţirea spectatorului. Textul fiind de-o asemenea greutate dramatică nu suportă nici un fel de deviere. Mai
ales când e vorba despre Ion Luca Caragiale.
Regizorul ieşean Adi Cărăuleanu a riscat şi-a
reuşit. Teatrul „ Mihai Eminescu” din Botoşani
a găzduit de curând premiera acestui spectacol, e o reuşită sub toate aspectele, atât ca
disciplină regizorală, ca fidelitate scenografică, cât şi ca profesionalism actoricesc. Cei
patru actori: Florita Rusu, Traian Andrii, Florin
Aioniţoaie şi Cezar Amitroaie fac roluri de excepţie, Florita Rusu e în priză din prima până
în ultima secundă a spectacolului, prin fiecare gest îşi „deconspiră” planul, dar nu într-un
mod ostentativ, ci aproape insesizabil, îl hărţuieşte cu discreţie dar şi cu violenţă pe Dragomir, drept expresie a impulsurilor lăuntrice,
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actriţe: Cristina Ciofu, Petronela Chiribuţă, convins că regizorul a insistat mai mult la
Gina Pătraşcu şi Ana Maria Cazacu. Cu sigu- acest personaj, numai prin manifestările
ranţă, regizorul a dorit să transleze efectul acestuia a reuşit să-şi defuleze patimile ,
corului antic într-un alt spaţiu şi într-un alt vreau să spun c-a răzbătut şi-n sală adierea…
timp. A fost o reuşită. Ştim cu toţii ce rol are crivăţului de la est. Cu toate astea în Filika ai
corul în piesele antice, reprezintă un ecou al imaginea rusului dostoievskian, cel ce-i podestinului, pe când pe tărâm slav a căpătat o pulează mai toate romanele genialului scriicu totul altă încărcătură, aici corul amplifică tor. Într-un permanent dialog comportatrăirile celor implicaţi în jocul vieţii. Desfrâul mental cu Filika se află complexatul Ivan, caeste nuanţat şi dispus pe-un portativ vesel, re-şi desfăşoară trăirile dezlânat, fără peralteori metalic şi rece, dar în permanenţă spectiva de-a compune o cât de palidă tuşă
„atins” de paroxism . Prin punctările corului destinală, aburii alcoolului îi excită doar inpiesa respiră prin toţi porii realitatea rusă, stinctele nu şi fanteziile , antrenându-i dezsufletul slav reclamă în permanenţă parado- măţul, numai în relaţie cu maica-sa pare a-şi
xul: rece-fierbinte, dur-molcom, inteligenţă- manifesta o adiere de personalitate. Bogdan
prostie, lirism-încrâncenare. Aceste repetări Muncaciu se achită cu profesionalism de rol,
de binomuri existenţiale nu fac decât să ten- îi dă credibilitate şi substanţă unui personaj
sioneze acţiunea piesei. Mi se pare că acest lipsit de… personalitate. De asemenea,
aspect este un pic controlat de patima regi- Dana Bucătaru, fără prea mari eforturi, tuzorului, din când în când mai răzbate un aer şează cu fineţe caracterul mamei lui Ivan, o
antirusesc, cu toate astea piesa nu-şi pierde femeie obsedată de bani, c-un caracter dual,
din echilibru şi nici textul nu-şi pierde suflul, lipsit de orice umbră de moralitate. Dar parritmul este păstrat, nici umbră de anemie pe că imaginea rusoaicei autentice n-ar fi fost
verbul actorilor. Marius Rogojinschi, în rolul completă fără Maria, mama Akulinei, interunui om bun ( deh, dar şi parşiv!), conduce pretată cu fervoare de Teodora Moraru. Regifluidul sugestiv al textului spre spectatori, el zorul, prin acest personaj, a închis un cerc vide fapt exprimă spectral spiritul rusesc; de cios, a dat contur atât unor trăiri conectate la
la înţelepciune la prostie, cu o totală extin- tot felul de surse de „interes”, dar a şi evidendere între cei doi poli existenţiali: binele şi ţiat totala brambureală existenţială a celor
răul, o face cu-o seninătate angelică, dar şi lipsiţi de emoţii şi sentimente. Pentru a accu-o perfidie demonică, personajul este de centua şi mai mult aceste „ trăsături” i-a arunfapt „celula primară” a sufletului unui popor, cat în scenă şi pe cei doi tineri lăsându-i să se
ea se divide în celelalte personaje contami- desfăşoare într-un exhibiţionism total. E vornând întreaga atmosferă cu tot felul de toxi- ba de Mihai Donţu şi Sorin Ciofu. Am lăsat-o
ne morale. Nu cred să mai fi avut teatrul bo- pe final pe Akulina, în interpretarea Andreei
toşănean un actor de-o asemenea forţă sce- Moţcu, personajul în jurul căruia s-a aşezat
nică, de-o asemenea deschidere spre asimi- spectacolul. Actriţa i-a dozat Akulinei, cu o
larea tuturor nuanţelor, atingerea tuturor disciplină profesională de invidiat, orice
nervurilor din adâncurile unei text. De-a lun- gând, orice sentiment, n-a trăit nici o secungul piesei a reuşit să exprime, într-un mod dă la voia întâmplării, şi-a deschis afectul nucât se poate de firesc, duplicitatea persona- mai când atmosfera o cerea, şi-a blocat trăirijului, cu întreg evantaiul de manifestări, dar, le profunde fără eforturi mimice, şi-a stocat
în acelaşi timp, atenţie !, a controlat defulări- dragostea pentru Filika în spatele unui comle subconştientului acestuia: frustrările , rău- portament banal, şi-a exprimat răceala faţă
tăţile şi parşivenile ne-au fost servite în doze de Ivan numai când a fost forţată.. De fapt
„ matematice”, doar prin simple gesturi bufo- acest rol trebuia jucat în spatele rolului,
nice. Mikita, interpretat cu măiestrie de Volin Adreea Moţcu reuşind cu brio acest lucru. De
Costin, este creat pe ambiguitate, pe-o parti- mare efect au fost şi cele câteva intervenţii
tură „ bahică”, personajul îşi consumă viaţă în „patriotarde” atunci când atmosfera părea a
ceaţă, aceasta fiind poate şi cea mai fidelă cădea în…ridicol. Bine punctat, de parcă
expresie a propriului popor. Cele două per- cântecul cu pricina ar fi putut coagula un
sonaje conturează cadrul desfrâului, oxige- spirit în descompunere!
„Oare, colegii mei au înţeles cu adevănează atmosfera unde rămâne să se exprime
celelalte personaje. Şi totuşi, spre a nu cădea ratelea ce-am realizat noi în această seară
textul în dezechilibru, a fost aruncat în luptă ?”-aceasta era întrebarea obsesivă a unuia
şi „ciudatul” Alkudin, un produs al prejude- dintre actori după terminarea spectacolucăţilor , în permanenţă sub controlul banului, lui. Doresc să-i răspund eu: mai puţină impentru el „ ochiul dracului” reprezintă singu- portanţă are acest aspect, când intri în tranra unitate de măsură a existenţei. Actorului să sub controlul energiei cuvântului rolul
Gheorghe Frunză i-a căzut acest rol ca o mă- conştientului se anulează de la sine, astnuşă, partitura pare a rezona perfect firescu- fel se nasc operele durabile, care bat timlui propriei structuri, joacă cu naturaleţe şi pul. Merită să-i amintim pe toţi cei care au
dezinvoltură. Dacă cele trei personaje pot fi contribuit la împlinirea acestui monumenprivite drept pilonii pe care se sprijină struc- tal spectacol; scenografie: Aivengo Celidtura textului, celelalte personaje îndeplinesc ze, mişcare scenică: Victoria Bucun, tradu„funcţia” unor fermenţi, care agită şi combus- cere şi translator: Lucian Băleanu, asistent
tionează în permanenţă dramatismul piesei. scenograf şi butaforie: Gelu Rîşcă, regizor
Nimic nu bolboroseşte, totul are ritm. Cred tehnic: Ioan Ciofu, sufleor: Mariana Sârbu,
că Ioan Creţescu a jucat rolul vieţii sale, şi-a lumini: Dumitru Cercel, sonorizare: Eugen
condus personajul cu-o disciplină de mare Ipate, recuziter: Mărioara Dumitraş, costumaestru, din prima până-n ultima secundă mieră: Ruxandra Cazacu, maşinişti: Doru Bul-a luat în posesie pe Filika cu atâta energie geac, Florin Tincu, Ovidiu Andronic, machiîncât a dat impresia că se cunosc de când lu- aj: Marcela Bogza. Să-i dăm Cezarului ce-i a
mea. Nimic improvizat, nimic pe lângă. Sunt Cezarului,un rol major în realizarea acestei
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capodopere l-a jucat directorul acestei instituţii, în persoana lui Traian Apetrei. Premiera spectacolului a avut loc pe 14 ianuarie, sala a fost neîncăpătoare, public de elită,
scriitorii invitaţi la „ Zilele Eminescu” au fost
cei mai încântaţi de realizarea de excepţie a
teatrului botoşănean, voi încheia cu impresia rafinatului intelectual şi scriitor Varujan
Vosganian:” Tot colind teatrele din capitală
şi din ţară , cel mai întreg spectacol pe care
l-am văzut în ultimii doi ani este acesta” .

AMADEUS

Arta fără constrângeri provoacă uimire,
plăcere şi incită spiritul la noi căutări ale frumosului, e ca un excurs în primordial. Cam
asta este într-o frază modalitatea de abordare a spectacolului « Amadeus » de către regizorul Alexandru Vasilache. Încă o sărbătoare
pentru Teatrului «Mihai Eminescu» din Botoşani! În ultimul timp, conducerea teatrului îi
răsfaţă pe iubitorii acestei arte cu spectacole
unul şi unul, merită să menţionăm cel puţin
ultimele trei reuşite : « Soţul Akulinei », « Trei
surori » şi « Amadeus », toate exprimate pe
paliere interpretative diferite, cu chei de decriptare dintre cele mai neaşteptate, în tonuri
moderne, de nuanţe diferite. Când textele
devin doar pretexte, atunci spectacolele devin opere ale regizorului, de aceea merită să-i
amintesc în acest context pe cei doi regizori
Andro Enukidze şi Alexandru Vasilache. Spectacolul despre care vom face vorbire e o reuşită, reprezintă un exerciţiu de iniţiere în tainele muzicii, de data aceasta în receptarea ei
sunt antrenate două simţuri, atât cel auditiv,
cât şi cel vizual, acesta e şi scopul regizorului ; de a ne arăta că muzică poate fi şi văzută.
Şi într-adevăr chiar acest lucru se întâmplă pe
parcursul spectacolului. Plecând de la această
idee Alexandru Vasilache trece la descifrarea
vieţii marelui compozitor, tumultoasă şi plină
de curiozităţi, ca apoi s-o transpună în gestica
actorilor şi să ne-o transmită printr-un evantai de simboluri. Fiecare gest actoricesc reprezintă o secvenţă esenţială din viaţa lui Mozart
fiind în acelaşi timp încărcat până-n ultima
particulă cu spiritul muzicii acestuia. Acestă
translare din lumea muzicii în lumea gesticii, de fapt în cea a baletului, are loc fără şocuri, se constituie într-o nouă entitate estetică,
mai bine zis într-o altă artă, cu alte dimensiuni interpretative. Spectatorul nu se refugiază
numai în muzică mozartiană sau nu empatizează doar cu emoţiile actorilor, el simte cum
asimilează prin întreaga fiinţă duhul muzicii
din zona transcendenţei, coborârea îngerilor din înalturi îţi imprimă în suflet acel sentiment de cuplare cu divinitatea prin intermediul artei. Ioan Creţulescu îl interpretează pe
Amadeus într-un mod magistral, momentul
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cel mai grav este atunci când sugerează prin
doar două - trei mişcări şi câteva gesturi ideea că marele compozitor făcea corp comun
cu pianul, că se confunda cu muzica, iar notele muzicale nu reprezentau decât celule ale
fiinţei sale, totul sub disciplina unui ritual. Acţiunea e pe durata unui timp concentrat, fiecare etapă din viaţa marelui compozitor este
condensată în puţinele gesturi ale actorilor,
exprimate fie în grup, fie individual, pline de
semnificaţii simbolitice. De multe ori se repetă, tocmai spre a accentua momentele tensionate din viaţa sa, secvenţele care de fapt i-au
marcat creaţia, i-au trasat destinul lumesc
deschizându-i în acelaşi timp calea spre nemurire. Merită de remarcat scena tentativei
de otrăvire a compozitorului pusă la cale de
rivalul său, Antonio Saliere. Secvenţa este cât
se poate de transparentă şi plină de expresivitate, e ca o frescă decupată din acele timpuri,
o expresie vie a ceea ce se întâmpla de fapt
la curtea împăratului Iosif al II-lea. Gheorghe
Frunză aruncă masca de snob împăratului, lăsându-i sufletul la vedere. Pare înspăimântător de gol. Cele câteva intrări ale actorului în
scenă trasează cu fidelitate atmosfera în care
a trăit Mozart, una plină de falsitate, snobism
şi invidie. Viaţa compozitorului este exprimată spectral, extinsă între malefic şi angelic, la
cele două capete ale destinului său aflânduse Îngerul Negru şi Îngerul Alb. În fond, din
acest spaţiu s-a hrănit cu nesaţ talentul compozitorului. Aici trupa de actori-balerini joacă
un rol important, gestica lor a fost cuplată în
permanenţă la partitura muzicală, sugerând
tensiunile şi emoţiilor artistului sub febra creaţiei, marcând puternicele combustii şi convulsii lăuntrice la care era supus sufletul acestuia. Rolul coregrafei este unul esenţial, Vica
Bucun dă dovadă de-o mare măiestrie, a ştiut să flexibilizeze mişcările actorilor atingând
expresia unor adevăraţi balerini spre o transpunere cât mai autentică a mesajului, pentru
a putea fi receptat în plenitudinea lui de către spectatori. Pe faţa unor actori chiar că se
putea citi chin, tensiune şi uneori nervozitate
(poate din cauza vârstei sau condiţiei fizice),
dar acest aspect n-a diminuat cu nimic calitatea spectacolului. Un alt moment tensionat şi
extrem de bine redat a fost cel al compunerii «Requiemului» când persoana îmbrăcată
în negru îi tot dă târcoale artistului, incitându-l la creaţie forţându-l parcă să-şi semneze
testamentul muzical. Ah, providenţa !Timpul
pare condensat la maxim, atmosfera atinge
paroxismul. Această secvenţă, cu toate c-a
fost decupată din realitate, în acest context
regizoral capătă o dimensiune fantastică, ai
sentimentul că îţi sunt aduse şi proiectate în
scenă zbaterile şi sfâşierile sufleteşti ale autorului care-i în pragul morţii, simţi fiinţa lui
înălţându-se spre cer, misia lui neterminându-se aici, începe să dirijeze corul îngerilor.
Da, Alexandru Vasilache ne-a demonstrat că
muzica poate fi şi văzută, iar limbajul gestic
poate înlocui în orice moment cuvântul, comunicarea dintre actor şi spectator devenind
mult mai sinceră. Pe lângă coregrafa Victoria
Bucun trebuie amintit şi scenograful Mihai
Pastramagiu care a « desenat » cu inteligenţă fizionomia spectacolui. Actorii au depus
eforturi uriaşe, chiar de nu s-au folosit de text
au vorbit poate cea mai frumoasă muzică a
tuturor timpurilor, au respirat note muzicale,
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au exprimat cu graţie un suflet zbuciumat,
hărţuit în permanenţă de îngeri şi demoni.
Îi amintesc cu mare plăcere: Andreea Moţcu,
Cristina Ciofu, Gina Pătraşcu, Teodora Moraru,
Ciprian Tăbăcaru, Bogdan Horga, Petronela
Chiribuţă, Ana Maria Cazacu, Sorin Ciofu, Eduard Sandu, Mihai Donţu, Ovidiu Ivan, Lidia Uja,
Cătălin Paraschiv. O contibuţie majoră în reuşita spectacolului l-a avut şi corpul tehnic :
Regizor tehnic : Ioan Ciofu, Sonorizarea : Cătălin Bălăniuc, Lumini : Eugen Vizitiu, Recuziter : Mărioara Dumitraş, Cabinieră : Ruxandra
Cazacu, Peruchier : Maria Bogza, Maşinişti :
Doru Buceag, Constantin Răileanu şi Marian
Stancu.

DĂRUIŢI COPIILOR
ÎNGERI

Marius Rogojinschi e un artist total, îşi
exprimă talentul într-un mod spectral, acoperind întregul ţinut al Thaliei, vorba unui
prieten: mulţumindu-i atât pe cei mici, dar
urechindu-i în continuare şi pe miticii noştri balcanici. Toţi au privit cu circumspecţie
sau poate chiar ca pe-o ciudăţenie plecarea
marelui actor de la Teatrul „ Mihai Eminescu”Botoşani la Teatrul pentru copii şi tineret ” Vasilache”, preluând şi frâiele acestei instituţii.
Cu toate acestea, Marius Rogojinschi a rămas
şi-un fidel colaborator al teatrului „Mihai Eminescu”. Nu cu mult timp în urmă am fost la
spectacolul eseu imaginat de Marius Rogojinschi după câteva povestiri monahale şi
după cartea „ Darul de Crăciun” a artistei Ligia Luminiţa Toniţa. Sincer, a fost o revelaţie,
încercarea de expunere a unei lumi angelice
în scenă, dar şi cu ceva inserţii filozofice, e un
act de mare curaj, în primul rând tu, ca regizor şi scenarist, trebuie să dispui de o anumită sensibilitate şi de un confort lăuntric care
să-ţi permită să lucrezi pe un asemenea palier atât de înalt al spiritului uman, apoi, să
ai calităţile necesare să topeşti profanul în
sacru fără a provoca distorsiuni interpretative şi fără a bulversa sufletele spectatorilor, în
special ale celor mici. Ei bine, artistul nostru a
reuşit să ţină în echilibru balanţa, să ne ofere
o adevărată sărbătoare. De remarcat este şi
modul de comunicare a mesajului, în umbra
ritualurilor se ascund adevărate minuni, rolul preotului ca ales al Domnului pe pământ,
este acela de a fi primul atins de planarea angelicului peste tot în lume. Actorul Marius
Rusu face un rol remarcabil, conjugând subtil mirarea cu revelaţia. Dacă laicul este privit
de multe ori cu reticenţă de către oamenii bisericii, eseul imaginat de Marius Rogojinschi
topeşte profanul în sacru, ca într-un creuzet
al minunilor, fără a provoca nici un deranj în
receptarea întregului nostru spiritual, întărind în acelaşi timp şi zicerea populară: Ce-i

frumos şi lui Dumnezeu îi place! Aici, rolul de
forţă în transmiterea acestei stări , în deschiderea sufletului spectatorului spre dialogul
cu divinul, îl are actriţa Anca Ştefan, care „pivotează” de-a lungul spectacolului între cele
două lumi, antrenându-şi toată sensibilitatea
în proiectarea scenică a angelicului. Perplexitatea în faţa „ păgânismului” tradiţiilor noastre de iarnă nu este consumată prin şocuri, ci
mai degrabă ca o uimire firească, chiar umană a îngerului. Micile minuni vin ca o mângâiere, ca o pulbere de stele presărată din văzduh asupra unor sufletele cristaline. Miezul
spectacolului, care de altfel ridică ideaticul la
un alt nivel spiritual , este momentul de final,
cu vocea inconfundabilă a lui Ion Caramintru
recitând magistral „Odă, în metru antic”, când
se doreşte emblematizarea, ca simbol Iisusic,
al marelui nostru Eminescu. Brusc, spectacolul capătă o altă înălţime şi-o altă faţă sugestivă. Marius Rogojinschi, în întregirea spectacolului, nu se foloseşte doar de cele câteva
poveşti monahale şi de cartea Ligiei Toniţa,
ci atacă pe alocuri şi spaţiul filosofiei, spre a
mări raza de exprimare a mesajului. Avem
într-adevăr de-a face c-un spectacol pentru
toate vârstele şi care-ţi pune şi întrebări. Merită amintită, în acelaşi timp şi remarcată întreaga trupă de actori: Mihaela Nistorică, Ramona Hriscu, Mihaela Ştempel, Tudor Rotaru,
Laurenţiu Vasilache, Claudiu Gălăţanu . De
asemenea, o notă mare şi pentru Mihai Pastramagiu, care rămâne acelaşi rafinat artist în
alegerea costumelor şi a păpuşilor. Şi cei doi
coregrafi sunt la înălţime: Victoria Bucun şi
Mihai Fediuc.
Cu o imensă încântare am citit „Darul
de Crăciun” de Ligia Luminiţa Toniţa, o carte de bucurii şi de colorat, cu autocolante- îngeraşi. Tu, iubitorule de frumos, când
te simţi împovărat de griji, încearcă să te
apleci spre astfel de scrieri şi te vei simţi
mult mai aproape de îngeri şi de Dumnezeu! „ Uite un înger care presară iubire, ca
să nu se mai certe între ei copiii şi nici oamenii mari. E o forfotă minunată. Aproape
că îţi vine să cânţi şi să dansezi fără oprire,
dacă n-ar trebui să fii atent la norişorii ăştia
aşa de delicaţi. E adevărat că îngeraşii nu ne
lasă să cădem, dar mai bine să nu-i întrerupem de la trebuşoarele lor…”
Lucian ALECSA

CARTE

Contra amneziei

Doi bărbaţi, Radu Pavel Gheo şi Dan
Lungu (botoşănean) s-au ocupat de coordonarea unui volum apărut la editura POLIROM în 2008, Tovarăşe de drum - Experienţa feminină în comunism. Nu e nici prima
nici ultima, probabil, carte dedicată vieţii
în timpul comunismului românesc. Noutatea ar fi că este vorba despre experienţa a
17 femei, de vârste diferite, de meserii diferite, dar oricum din domeniul intelectualului
şi culturalului, care întăresc ideea că o epocă este trăită şi percepută în mod diferit de
membrii unei societăţi. Unele experienţe
au fost apanajul unor categorii sociale (sex,
vârstă, educaţie, profesie) mai mult decât
ale altor categorii sociale. Căt s-ar vrea egalitate între femei şi bărbaţi, altfel se plasează,
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se investeşte, se nuanţează femeia în societate şi bărbatul altfel.
Cele 17 contribuţii ( în ordine alfabetică) atât de nuanţate, dar şi apropiate vin
de la: Adriana Babeţi, Anamaria Beligan,
Carmen Bendovski, Rodica Binder, Adriana
Bittel, Mariana Codruţ, Sanda Cordos, Nora
Iuga, Cerasela Nistor, Ioana Ocneanu- Thiery, Simona Popescu, Iulia Popovici, Alina
Radu, Doina Ruşti, Simona Sora, Mihaela
Ursa, Otilia Vieru-Baraboi.
Pentru un locuitor al lumii capitaliste,
atât de blamate, denigrate de către lumea
comunistă, experienţele noastre, greutăţile
noastre de zi cu zi păreau ireale, anormale,
neverosimile şi chiar stânjenitoare. Cum adică să fie alimentele, medicamentele raţionalizate ? Cum să fie doar 2-3 ore de program TV
şi acela elogiind cuplul aflat la conducerea
ţării ? Cum să nu poţi călători în străinătate
mai ales daca ai acolo rude, prieteni? Cum
să se demoleze case, cartiere vechi, istorice ?
Cum să dispară sate întregi de pe hartă şi
din realitate ? De ce să fie urmăriţi, verificaţi,
persecutati cei cu rude, prieteni stabiliţi mai
mult sau mai puţin legal în străinătate ? De
ce să lipsească anticoncepţionalele ? De ce să
fie obligatorii controalele ginecologice ? De
ce să se intercepteze convorbirile telefonice
(daca nu erau întrerupte cu totul) ? De ce scrisorile să nu ajungă unde trebuie ? De ce să
se schimbe, falsifice istoria românilor ? De ce
să anunţi serviciul “Paşapoarte” de la Securitatea că-ţi vin rude, prieteni din străinătate
în casă ? De ce sa faci rapoarte scrise dupa
plecarea lor ? De ce apăreau chiriaşi noi pe
la vecini cât timp aveai musafiri din străinătate ? Cum....? Cum să se poata aşa ceva ? Noi
ştim că se putea. Prea bine ştim. Au trecut 19
ani din 1989, dar urmările, urmele, amintirile
sunt prezente în fiecare dintre noi, în proporţii şi cu accente traumatizante diferite.

Care ar fi amintirile mele?

1984
10 oct - până şi-n vis fac cumpărături:
ajungeam acasă cu doua sacoşe imense –
în una gogoşari şi hârtie igienică în alta.
25 oct – mama elevei C. P. dintr-a V-a B
mi-a povestit că în timpul noptii trecute fetiţa a murmurat prin somn « Tovarăşa dirigintă...» de vreo două ori. Am întrebat-o pe
C. ce-a visat, dar nu mai ţinea minte.
Asemănarea dintre Cupidon şi socialism : amândoi sunt înarmaţi până-n dinţi şi
cu fundul gol.
21 nov - Azi am mâncat prima banana
după o pauză de, cred, 2-3 ani. Eveniment,
nu? E cald, se topeşte zăpada, mare fleşcăraie
pe străzi şi picură apa din tavan la unele clase
de la etajul doi al şcolii . Iar borcănele, farfurioare, găleţi şi lighene prin clase, pe bănci...
8 dec – E. nu mai ştie cum să-mi mulţumească pentru reşoul dat : acum îi este
ceva mai cald la picioarele care-i ies din pat
când doarme ; dar o mare problemă : unde
să-l ascundă ziua de ochii cameristei din
hotelul R. ? Nu pot rezolva chiar totul, sper
să înveţe că aici, la noi, e nevoie de ingeniozitate, imaginaţie ca să poţi rezista.
29 dec – Tovaraşa învăţătoare cere copiilor sa facă poezii închinate păcii, prieteniei ;
scrie şi Bulă : Foaie verde, foi de tei,/ N-avem
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zahăr nici ulei,/ Dar avem canal la mare /Şi
pe el cu barcuţa /Se plimbă Nicu şi Lenuţa.
1985
1 ia n – Prima emisiune a Radio France
Internationale în limba romană pe unde
scurte între 18-18,30 (da’ce vroiam mai
mult ? unde mă trezesc ?)
20 ian – m-am întors de la Iaşi de la
cursuri : gheţărie prin universitate, nici pixurile nu mai scriau, stăteam cu mănuşi
pe mâini... ; atmosferă ceva mai umană în
« Sorbona »
( influenţa poreclei ?)
29 ian – pe la 18,30 apare E., bolnav, răcit, ca vai de capul lui (o fi prea cald în fabrica de confecţii ?).Mi-a arătat cum îşi pune
fularul pe sub şapcă. Se miră că se uită lumea la el. Am plecat spre teatru (Intrigă şi
iubire de Fr. Schiler, teatrul din Bacău).Accroche-toi !, zice el pe gheţuş- noroc că nu
era aprins nici un bec pe stradă.
13 febr –ger(-20 grade), ninsoare, viscol. Ieri 2,5 ore , azi 1,5 ore lipsă electricitate. Greu.
24 febr – frig, dar mai puţin. Sau unde
ne-am acomodat noi ?!
Ce-i mai mic decât sexul furnicii ? Flacăra gazului.
19 mart – Frig , lipsă de căldură în tot
oraşul ; au fost, cică, sigilate centralele termice. Mizerie mare. Automobilele vor circula după ora 18 ca să asigure iluminatul oraşului. E beznă ca-n coşmarurile mele.
24 mart – Dimineaţă, lângă piaţă, trei
miliţieni cereau buletinele la control.
Abonamentul la TV va costa 45 lei şi 5 copeici : prea mult ne uităm la emisiunile ruseşti !
14 mai – la clasa a V-a D : elevul C. mişca
linia în bătaia luminii soarelui ; colegul din
faţă : Tovaraşa profesoară, C. se joacă cu linia ca să-l gâdile pe tovaraşul N.C. Râsete
în clasă.
25 iunie – mers cu elevii la cules mazăre (Cişmea) : slabă recolta, în schimb ploaia
ne-a udat pe toţi până la piele.
12 iul – trebuie să dau o nota de relaţii
(ce rude, prieteni am în străinătate) capitanului R. înaintea excursiei în Jugoslavia; am
făcut şi o copie că nu se ştie niciodată...
17 iul – se pare că mi se aprobă să plec
mâine spre Bucureşti şi de acolo spre sudul
Europei...
18 iul – nu mai plec, cauza : rudele apropiate şi unii prieteni români din străinătate
care.. m-ar aştepta cu braţele deschise.....Şi
eu care-mi pusesem cursul de pedagogie
în valiză pentru examenul din toamnă. Nu
prezint încredere, asta e, după cei de pe Bulevard. De unde să iau încredere?
26 iul – Trei persoane din Botoşani au
fost oprite la Bucureşti de a mai continua
excursia in Jugoslavia !!!! S-o fi consumat
încrederea din Botoşani pâna la Bucureşti ?
(la începutul lunii, din Brăila, 10 persoane, şi
elevi printre ei, nu s-au mai întors acasă, din
aceeaşi excursie- asta ar fi motivul). Sătulă.
1986
2 mart – în « Scânteia » apare o aşa zisă
masă rotundă unde se discută probleme ale
literaturii române contemporane. Pe pielea
mea am simţit cum se fac astfel de articole. Eu critic dur romanul Careul de fugă de

Grigore Zanc, pe care nici măcar nu l-am văzut până acum, atac nişte personaje din romane de-ale lui Augustin Buzura. Ziaristul
local A. mi-a cerut, acum ceva timp, să-i dau
nişte opinii despre literatura pentru copii.
Doar atăt i-am dat. Să mă urc pe pereţi, nu
alta ! In ce lume trăim ?!
19 mart – M-a căutat la şcoala, la telefon, Valentin Taşcu de la revista « Steaua »
în legătură cu opiniile « mele » referitoare la
cartea lui Zanc. I-am spus adevărul : sub numele, profesia, locul de muncă, oraşul meu
au fost scrise opiniile altuia. N-a părut prea
mirat. Sâmbătă m-a sunat A. care ştia totul
(chiar şi că Buzura ar vrea să vină la Botoşani) şi care nu a reacţionat deloc la acuzaţiile mele faţă de gestul său incalificabil, imoral, incorect... Dar oare ştie ce-i aia moralitate? Cine să-l pedepsească ? Cui să te plângi ?
Lui B. de la cultura judeţeană ?
25 mart – mi s-a povestit că la « Europa liberă », la emisiunea culturală, Monica
Lovinescu ne-a beştelit pe toţi cei care criticam diversele romane ...
31 mart – tot la scoala m-a găsit şi Augustin Buzura care a telefonat în pauza de
la ora 17. I-am explicat şi lui adevărul. El vroia să ştie dacă măcar exista persoana O. B.
din acel articol comandat de...Ar fi vrut să-i
trimit ceva scris, ca o dezminţire din partea
mea, dar nu a insistat la refuzul meu oarecum voalat. La întoarcere, i-am întâlnit pe
C., J. I. ; dl C. mi-a spus: “Să nu mai scrii ceai scris în “Scânteia”. Iar explicaţii. Măcar de
m-ar fi crezut. Ce părere îşi fac oamenii ăştia
despre mine ! Să te urci pe pereţi , nu alta !
1 iun – ing. F. care a fost la Bucureşti la
congresul ţărănimii s-a ridicat de 186 ori în
picioare pentru aplauze, ovaţii ; totul a fost
foarte strict.
21 iul – mama şi bunica au ajuns în Elveţia. Mie nu mi-au aprobat să plec în Ungaria. La ele două ar scapa de 2 pensii....
30 sept – la 19-19,30 nici un bec aprins
pe străzi.
5 oct- 3 zile de practică la Brăieşti-Leorda (23 km cu autobuzul) pe vânt şi frig.
1987
14 febr – greu de respectat decretul
dat : doar 43 de hw/ luna ! Dar nu s-a mai întrerupt curentul măcar.Cei ce au gaz metan,
dacă depăşesc cota lor, li se întrerupe gazul.
Ce mizerie de viaţă !
17 mart – Statuia din centrul vechi al
oraşului : « Staţi aşa, nu daţi năvală / Că nu
s-a adus carne în hală./Cel pe care-l vedeţi
jos /A murit rozând un os. »
2 nov – trei zile de muncă la sortarea porumbului. 80% se aruncă, dacă nu mai mult.
Clasa mea şi cu mine am avut noroc : doar o
zi pe o vreme ceva mai uscată, dar rece.
1988
18 mai – cozi lungi la ciorapi, lungi sau
scurţi .Eu am stat doar 20 de minute ! Ha !
4 aug – plecare spre Moscova, Asia Centrala... De aici unde să fugi? Mi se spune ironic de unii prieteni. Normal.
....Şi ca să nu-mi apară chiar aura de dizidentă, mă opresc şi închei cu alte amintiri,
mai suculente, mai aromate şi parfumate,
mai gustoase ce transpar din Un fir de mărar
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şi cerul albastru de Sanda Niţescu (Cartea
Romaneasca, 2008). Cartea ar putea fi luată
drept o falsă carte de bucate, o autobiografie à la Proust. Pictoriţa Sanda Niţescu, născută în 1937, trăieşte la Paris din 1967, cartea o scrie în franceză pentru francezi, dar
nu a apărut încă în Franţa, Irina Mavrodin o
traduce în română pentru români. Copilăria
autoarei coincide cu instaurarea comunismului în Romania. Paradoxal, amintirile sunt
luminoase, părinţii, casa, bucătăreasa şi menajera Esti creând o oază de fericire în mijlocul acelei lumi în răsturnare. Caminul lor
rămăsese singurul adăpost în faţa cutremurelor noii orânduiri ; sărbători, evenimente
din familie, mese de prânz, servitul ceaiului,
cina, unele excursii în mijlocul naturii, toate configurează un univers normal, decent,
firesc pentru o lume pe cale de dispariţie.
Dorul de ţară, depărtarea de ţară, dezrădăcinarea conferă bucătăriei, artei culinare un
efect terapeutic pentru Sanda Niţescu.
Mirosul, gustul, respectarea diverselor
reţete ale unor bucate româneşti recrează
universul românesc în care ea a fost fericită, chiar dacă “ei” le luaseră Pădurea Scurta,
chiar dacă excursiile în străinătate se interzic, chiar dacă statul la cozi inteminabile nu
era totdeauna cu succes, chiar dacă....
Două cărţi care se completează, şi care
sunt, conform unei sintagme des folosite, şi
un obstacol în calea uitării. Măcar. Dacă nu
mai mult.
Octavia Buhociu

Istoria Franţei
Motto:
„În interesul actual al publicului
pentru istorie, aceea a Franţei
pare să aibă un loc privilegiat”
Jacques Le Goff
Într-adevăr, între ţările europene Franţa
are un destin privilegiat prin aşezare geografică, istorie, cultură, Hexagonul a constituit,
totodată, locul de refugiu al disidenţilor de
pretutindeni. În aceste condiţii, s-au scris
de-a lungul timpului mai multe istorii ale
acestei ţări (unele traduse şi în limba română,
bunăoară, cele scrise de Jacques Maduale şi
Jean Favier), dar se simţea nevoia unei „lucrări
documentată şi clară care să prezinte într-un
volum o istorie a Franţei de un bun nivel ştiinţific” (p 6), încât realizarea acestui deziderat
de către un colectiv coordonat de Jean Carpentier şi François Lebrun întruneşte sufragiile lui Jacques Le Goff: „Această lucrare are,
mi se pare, toate calităţile pentru a deveni o
carte de referinţă, un sprijin pentru toţi cei
care vor dori să înţeleagă de ce Franţa a ajuns
acolo unde este astăzi, de unde vin francezii,
de ce sunt ei ceea ce sunt şi de ce putem şi de
ce trebuie să aşteptăm încă multe de la ei în
sensul de a contribui la construirea Franţei
pe care o doresc, pornind de la moştenirile ei”
(p 9). Elaborată, drept ca un ajutor în munca
profesorilor, a tuturor celor dornici să se cultive, actuala exegeză se prezintă într-un singur
volum de aproximativ 400 de pagini, realizând performanţa de a prezenta existenţa
umană pe actualul teritoriu francez din mileniul al VI-lea î. I. C., până în secolul al XX-lea, în
numai 32 de capitole, fiecare dintre ele
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continuate de Documente semnificative şi
urmate de Anexe. Evident, un compendiu excelent însă pentru cine doreşte o documentare în amănunt, pe diverse probleme, trebuie să apeleze la o bibliografie suplimentară.
Dacă primele forme de viaţă umană pe teritoriul Franţei de astăzi sunt foarte vechi (p.
13), prima aşezare străină s-a datorat grecilor
phoceeni, care aflaţi în plină expansiune teritorială au întemeiat Massalia (actuala Marsilia): „Cu această fondare, cunoscută din surse
scrise (documentul 2, p 23), ţara noastră intră
în istorie”, p 21. Documentul amintit mai sus
selectează un obicei al locului: tinerele fete îşi
alegeau viitorii soţi în timpul unui festin oferindu-le o cupă cu apă. Sosind în preajma
unei astfel de ceremonii, grecul Protis este
ales de Gyptis, fiica regelui local Nannos. Pentru noi este straniu faptul că un astfel de obicei exista şi la vechii indieni, în timpul Svayanvarei – sărbătoare la care tinerele fete îşi alegeau soţii. Treptat, pământul actualei Franţe
este ocupat de diverse seminţii: celţii în Est,
grecii în Sud, dând naştere unui teritoriu nou,
Galia, care a fost anexată de Roma, în câteva
decenii, Cezar dând la iveală şi o magistrală
operă literară: De Bello Gallico. În fine, în secolul al V-lea d.Hr se petrec marile invazii care
ajung până în Galia (v. Lucien Musset „Invaziile”, I, Valurile germanice, Ed. Corint, 2002), între aceste neamuri barbare francii se impun
cu autoritate, ei reprezentând o mare forţă
militară europeană, ajungând la apogeu sub
Carol Martel şi Carol cel Mare (a se vedea şi
Alessandro Barbero „Carol cel Mare. Un părinte al Europei, Ed. BIC ALL, 2006), după care a
urmat divizarea între nepoţii lui Carol cel
Mare – Tratatul de la Verdun (843), document
precedat de Jurămintele de la Strasbourg
(842), ce reprezintă primul text al limbii franceze care s-a păstrat: „Nu se poate data naşterea Franţei... Putem numai, în lunga evoluţie
care a condus Galia francă la regatul Franţei,
pune câteva jaloane. Tratatul de la Verdun, în
843, care a dat regatului pentru mai multe secole conturirile sale geografice, este unul dintre acestea. Tot atât de importantă, la sfârşitul
acestui secol al X-lea, care este unul din cele
mai frământate din Evul Mediu, apare data
de 987, cu instalarea dinastiei care va încarna
istoria Franţei până la Revoluţie: Capeţienii”
(p 106). Au urmat câteva secole favorabile
Franţei (constituirea dinastiei capeţiene şi organizarea statului), umbrite, din păcate, de
epidemiile de ciumă, perioade de foamete
atroce, Războiul de O Sută de Ani (invocaţia:
„De ciumă, de foamete, de război, scapă-ne
Doamne”, p 160). În fine, în 1547 prin moartea lui Francisc I urcă pe tron Henric II, care
moare în urma unui turnir, apoi succesorii săi
Henric III (este asasinat de călugărul Jacques
Clément, 1589) şi Henric IV (până la atentatul
reuşit al lui Ravaillac, regele mai suferise o
tentativă comisă de Jean Chastel, 17 decembrie 1584. În schimb, Ravaillac îl ucide pe
Henric IV la 14 mai 1610, într-o zi când regele,
lipsit de gărzile sale, străbate Parisul însoţit
de o simplă escortă. Acest asasinat nu a fost
elucidat de către istoricii francezi, intervenţia
lui Ravaillac a scutit, oare, pe adevăraţii complotişti să-l ucidă pe Henric IV? A se vedea în
aceste sens Georges Minois „Cuţitul şi otrava.
Asasinatul politic în Europa 1400-1800”, Ed.
Institutul European, 2004) sunt înlăturaţi. Se

mai poate menţiona atentatul nereuşit al lui
Damiens asupra lui Ludovic al XV-lea. Indicutabil, între aceşti regi francezi, domnia lui Ludovic al XIV-lea se distinge prin durată şi realizări, bucurându-se de aprecierea lui Voltaire
(p 219), însă Memoriile lui Saint - Simon (traducere, prefaţă şi note de Maria Carpov, Ed.
Univers, 1990) dezvăluie o altă faţetă a Regelui – Soare, care neglijase, din păcate, existenţa poporului, încât Regele i-a spus Delfinului:
„Copilul meu, vei fi un rege mare. În privinţa
construcţiilor şi a războaielor să nu faci ce am
făcut eu; încearcă, dimpotrivă, să trăieşti în
pace cu vecinii... caută să uşurezi povara poporului tău, lucru pe care eu spre durerea
mea nu l-am putut face...” (vol. cit., p 764). În
pofida acestor deficienţe, limba franceză, literatura, arta, ştiinţa se impun în Europa, încă
din timpul lui Francisc I, franceza devine limba congreselor internaţionale, înlocuind latina. Sunt fondate Academia Franceză (1635),
Academia de Ştiinţe (1665), sunt trimise expediţii ştiinţifice pe alte continente, se elaborează Marea Enciclopedie franceză. Revoluţia
franceză, apoi afirmarea lui Napoleon Bonaparte pe scena istoriei europene au contribuit la prosperitatea şi dominaţia franceză:
aproximativ două decenii, timp în care Napoleon dictează politica europeană impusă pe
câmpul de luptă. A creat Legiunea de Onoare,
Codul civil, Universitatea imperială. Geniu
militar, Napoleon obţine câteva victorii răsunătoare – Austerlitz, Jena, Eylau, Friedland,
Wagram -, ce-i răspândesc faima de mare
strateg: „Geniul său constă într-un extraordiar simţ al terenului, pe spaţiile mari ca şi pe
cele mici, o capacitate de a presimţi logica
adversarului, un dinamism imperios care antrenează oamenii... un simţ al manevrei care
se impune duşmanului şi îl obligă să suporte
locul şi condiţiile luptei” (p 267). În fine, destinu-i favorabil începe să-i joace feste: întâi, în
războiul de uzură din Spania, apoi campania
rusească prost concepută şi începută târziu,
împăratul francez nu a ţinut cont de observaţiile căpitanului Leclerc (v. Jean Tulard „Napoleon”, Ed. Compania, 2000, p 338), se transformă într-un dezastru, din Marea Armată a supravieţuit o infimă parte. Ultimele bătălii (Leipzig, Waterloo) sunt pierdute, împăratul încheindu-şi existenţa în insula Sfânta Elena.
Au urmat restauraţia şi revoluţiile din 1830 şi
1848. Revenirea la imperiu sub Napoleon III
se va încheia cu un eşec pe plan militar: la Sedan (1870), Napoleon III este încercuit de armata germană şi obligat să capitueze. Secolul al XIX-lea se încheie cu tenebroasa „afacere Dreyfus”. La confluenţa dintre cele două
secole (XIX şi XX) asistăm la modernizarea
Franţei, la industrializarea accelerată, expansiunea colonială. Starea de prosperitate a Europei, „la belle epoque”, este sfărâmată de izbucnirea primului război mondial, Germania
comite greşeala – pe care o va repeta şi în
1940 - , de a ataca întâi Franţa, pentru ca apoi
să aibă calea deschisă spre Rusia. În 1940, „armata franceză, considerată după 1918 drept
prima în Europa, se prăbuşeşte” (p350), iar
Germania, neţinând cont de experienţele
predecesorilor, porneşte un război sortit eşecului. În ceea ce priveşte Anexele sunt utile
prin numărul de hărţi consacrate Franţei în
diferite epoci ale existenţei sale, genealogii
de dinastii regale, preşedinţii Republicii
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franceze, tabele economice, în sfârşit, o cronologie generală, un glosar, un indice geografic şi o bibliografie orientativă.
Jean Carpentier, François Lebrun (coordonatori), É. Carpentier, J. – M. Mayeur, A.
Tranoy (colaboratori) – Istoria Franţei. Prefaţă de Jacques Le Goff. Traducere Aurelia
Stoica, Ed. Institutul European, 2001
Ionel SAVITESCU

EVREII SPANIOLI

Există în tradiţia Europei două ramuri de
evrei: evreii sefarzi (Sefard înseamnă Spania),
care după expulzarea din 1492 (precedată de
expulzările din Anglia, 1290 şi Franţa, 1394) şi
1497 (din Portugalia) s-au răspândit în Nordul
Africii, în Imperiul Otoman, apoi, din nou, în
Franţa, Italia, Olanda şi Germania, cei mai temerari au traversat Atlanticul în America de Sud -, şi
evreii aşchenazi, care au populat centrul şi răsăritul Europei, între cele două grupuri de evrei,
deşi proveneau dintr-un trunchi comun palestinian, există diferenţe de obiceiuri, tradiţii, limbă
(ladino şi idiş), şi chiar prestigiu, sefarzii considerându-se superiori celorlalţi evrei prin respectarea strictă a preceptelor talmudice. Dacă admitem unele informaţii, ambele grupuri – sefarzii şi
aşchenazii – au plecat spre noi teritorii încă din
timpul captivităţii babiloniene a lui Nabucodonosor (586 î.Hr.), când templul din Ierusalim este
distrus întâia oară. Stabilindu-se în Spania, evreii
au întemeiat comunităţi puternice, remarcându-se ca buni organizatori, administratori, comercianţi şi bancheri, iar după ocuparea Spaniei
de către arabi – cu concursul evreilor, bineînţeles „Este neîndoios că evreii au cooperat la invazia musulmană. Faptul acesta nu poate să mire,
deoarece ei au suferit foarte mult sub vizigoţi...
Atunci a început epoca de aur a evreilor spanioli,
epocă ce a durat mai bine de trei secole. Ei s-au
instalat pretutindeni şi au prosperat pe toate laturile. Au întâlnit o atmosferă de toleranţă – caracteristică arabilor în cuceririle lor. La umbra semilunii, israeliţii au cucerit puterea, erudiţia şi
bogăţiile care convergeau în mâinile lor”, pp. 22
– 23, lucru observat şi de Léon Poliakov -, evreii se
vor distinge în cultură, medicină, filozofie. Iată
de ce, publicarea cărţii lui Felipe Torroba Bernaldo de Quiros „Evreii spanioli”, destul de tardiv
faţă de momentul apariţiei ei (1967), cu un Cuvânt introductiv al Excelenţei Sale Jesús Atienza
Serna, ambasadorul Regatului Spaniei la Bucureşti – „Spania are o datorie istorică faţă de poporul evreu şi, în special, faţă de evreii din Diaspora Sefardă, mulţi dintre aceştia trăind în România, o ţară gazdă după expulzare... va permite cititorilor români să aprecieze şi mai mult extraordinara bogăţie a trecutului evreiesc spaniol
şi să evalueze mai bine aportul fecund al sefarzilor, din Diasporă la formarea României moderne”
-, este întru totul binevenită, lucrarea contribuind
astfel la mai buna cunoaştere a ramurii evreilor
sefarzi, chiar dacă între timp cercetările au adus
noi contribuţii. În acest sens, ne gândim, bunăoară, la masiva cercetare a lui Léon Poliakov „Istori a antisemitismului”, şi cartea „Istoria sefarzilor (De la Toledo la Salonic)”, de Esther Benbassa
şi Aron Rodrigue. Aşadar, am început lectura pasionat de subiectul în sine. Oricine cunoaşte, bunăoară, că Benjamin de Tudela, Maimonide
(„Cel mai mare astru al gândirii ebraice”, p. 244),
Iehuda Halevi şi Spinoza au fost evrei spanioli
(sefarzi), care au pătruns adânc în
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cultura universală, dar va fi uimit să constate că fondatorii acestui Tribunal, de caracter hotărât
Torquemada („...un bun adevărat ascet care tră- antisemit, existau oameni de neam evreiesc.
ia în sărăcie, îmbrăcat în grosolane straie de aba, Hernando del Pulgar era de origine iudaică, aceţărăneşte croite, fără altă îmbrăcăminte”, p. 282), laşi lucru putându-se afirma despre însuşi
Cristofor Columb, Montaigne, Sfânta Tereza de Torquemada, implacabil inchizitor general. De
Avila, Cervantes, Disraeli, Canetti, la care s-ar pu- asemenea, mama lui Fernando Catolicul era de
tea adăuga capete încoronate spaniole şi portu- neam semit”, p. 278. La toate aceste dezvăluiri
gheze cu ascendenţi evrei, lista acestora mărin- dacă mai adăugăm şi faptul că printre fondatorii
du-se continuu prin lectura cărţii lui Léon Polia- socialismului şi ai comunismului ştiinţific şi prinkov, încât ne întrebăm dacă Spania şi Portugalia tre creatorii partidului comunist sovietic s-au
– „În coloniile hispanice şi dominioanele spanio- aflat mulţi evrei, constatăm că evreii s-au găsit
le din Nordul Europei a spune <portughez> permanent în avangarda mişcărilor politice, ideechivala cu a spune <evreu>, deoarece lusitanii ologice şi sociale ale umanităţii. Crearea Sfântucare s-au extins prin lume erau, aproape toţi, lui Oficiu a fost justificată astfel: „De aceea Sfânvechi criptoevrei. Mulţi dintre ei au înfiinţat în tul Oficiu s-a construit cu scopul de a controla
secolul al XVI-lea primele comunităţi evreieşti viaţa religioasă a convertiţilor, pentru evitarea
din Anglia, Olanda şi Germania”, p. 331 -, au fost omorurilor săvârşite de nişte mulţimi care luaseevreizate, în câteva secole, nu acelaşi lucru s-a ră în mâinile lor justiţia. În acelaşi timp era un inpetrecut de fapt, cu întreaga umanitate, acea strument foarte eficace pentru a termina cu lup„puritate de sânge” visată de nazişti, fiind o sim- tele nobililor feudali şi cu partidele, contribuind
plă himeră imposibil de realizat în condiţiile la întărirea puterii regale” (pp. 279 - 280). Depăunei permanente dislocări de populaţie. Evrei- şind şi acest impediment vremelnic, evreii remea sefardă este urmărită în existenţa-i cotidia- nasc, apoi, sunt reprimiţi în ţările Europei Occină încă din timpul stabilirii în Spania, până în dentale, iar în secolul XX cunosc alături de sucepoca modernă a veacului XX: o existenţă plină cese culturale şi ştiinţifice şi apogeul persecuţiide vicisitudini, interdicţii, expulzări masive de lor îndreptate împotriva lor, încât ne întrebăm
populaţie, ce au presupus coloane nesfârşite de ce le va oferi viitorul? Cu prudenţa, cu tenacitarefugiaţi în căutarea altor teritorii, cei comozi tea, care i-a caracterizat dintotdeauna, cu înţeconvertindu-se şi practicându-şi în secret pro- lepciunea câştigată în atâtea secole de adversipria religie. Ce este uimitor la acest popor, este tăţi, credem că veacul al XXI-lea va aparţine în
faptul că, în pofida tuturor obstacolelor, perse- întregime evreilor.
cuţiilor, ce au culminat în secolul XX cu holocaustul de tristă amintire, evreii, oriunde s-au stabiFilipe Torroba Bernaldo de Quiros:
lit şi luând viaţa de cele mai multe ori de la zero, „Evreii spanioli”. Traducere şi prefaţă de Ezra
au reuşit în scurt timp să devină indispensabili Alhasid, Cuvânt introductiv de Excelenţa Sa
ţărilor de adopţie impunându-se convingător în Jesús Atienza Serna, ambasadorul Regatueconomie, apoi, în cultură, medicină, filozofie, lui Spaniei, Ed. Hasefer, 2003.
matematică, încât ne întrebăm care să fie secreIonel SAVITESCU
tul performanţelor în varii domenii? Poate a
unor înzestrări native, a unor disponibilităţi în a
crea şi a oferi semenilor lor rodul unor sforţări intelectuale supraomeneşti, lucru de care evreii
nu au fost totdeauna bine apreciaţi. În Spania,
evreii s-au răspândit în special în oraşe: Granada,
Lucena („oraş de evrei”), Toledo (din vechiul Toletum, sau Toledot, „generaţii”, „istorie”, ori Tolad),
Sevilla (unde se pare că a existat un ghetou
În 2008 Teatrul "Mihai Eminescu", una
evreiesc, termenul provenind de la denumirea dintre cele mai valoroase, instituţii de cultucartierului veneţian Getto, p. 365, care ulterior a ră din oraşul nostru, a aniversat 170 de ani
dat denumirea generică de ghetou. Din Istoria de existenţă teatrală la Botoşani.
antisemitismului, III, p. 42, de Léon Poliakov, cuColectivul teatrului, cu contribuţia denoaştem descrierea unui astfel de ghetou vizitat osebită a directorilor Traian Apetrei şi Volin
de Goethe), Burgos, Segovia, Valladolid, Sala- Costin, au realizat o manifestare aniversară
manca etc., peste tot, evreii dispunând de co- de excepţie. O veritabilă sărbătoare cultumunităţi puternice, dotate cu sinagogă şi centre rală, constând din evocarea unor momente
de studiere a limbii ebraice şi a Cabalei. Intelec- din viaţa instituţiei, din sublinierea importuali de mare rafinament şi erudiţie Moises ben tanţei sale pentru cultura artistică şi morală
Henoch (fondator al şcolii talmudice), Hasdai a publicului nostru. În prezenţa oficialităţiben Shaprut (apreciat la superlativ de Jean de lor, a unor foşti actori ai teatrului şi a unui
Gorze, trimisul împăratului german Otto I), Solo- public numeros şi generos, conducerea
mon Ibn Gabriol (Avicebron) Samuel Aben Ne- teatrului a oferit diplome de merit, pentru
grela, Maimonide, Alfonso de Baena etc. au ilus- unele personalităţi ale teatrului, din trecut
trat epoca prin scrierile şi preocupările lor savan- şi din prezent. Recitaluri de teatru au întrete, iar Benjamin de Tudela l-a precedat pe Marco git manifestările aniversare.
Polo în călătoriile sale orientale, ajungând până
O realizare foarte importantă, cu acest
în Tibet. Ca o şansă a evreilor o constituie exis- prilej, este apariţia volumului "Istoria teatenţa unor monarhi luminaţi, toleranţi faţă de trului la Botoşani" de către profesorul Ştefan
evrei – Fernando III de Castilia, Isabel de Castilia, Cervatiuc. Autorul este un împătimit studios
Don Pedro I de Castilia -, care s-au înconjurat de al izvoarelor istorice referitoare la oraşul Bosfetnici şi consilieri evrei. Surprinzător în desti- toşani. Este unul pentru care scrisul ştiinţific
nul poporului evreu şi al umanităţii e faptul că reprezintă o notă distinctivă şi caracteristiInchiziţia, această maşinărie de pedepsire a ce- că. Istoria proiectată în câteva volume, prilor indezirabili religios a fost concepută tot de mul volum se referă la perioada 1838-1900
evrei: „Este paradoxal a dovedi că printre şi a implicat o activitate de cercetare grea,
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laborioasă, în fondurile documentare din Schiller. Marele actor Grigore Manolescu şi
Botoşani şi Iaşi timp de mai mult de 10 ani. colectivul său teatral prezenta: "Dama cu
Dar a meritat, pentru că volumul în cauză camelii", "Regina Margot", "Idiotul". La 21
aduce la cunoştinţa publicului toate aspec- august 1888, periodicul "Vocea Botoşanilor"
tele importante privind viaţa teatrală, impor- anunţa interpretarea piesei "Hamlet, Printante în evoluţia vieţii culturale din Botoşani, ţul Danemarcei" de Shakespeare. În februaevidenţiind persoana unor mari actori şi re- rie 1881 colectivul lui Matei Millo susţinea
gizori şi aspecte ale repertoriului teatral, pre- un program prelungit, la cererea publicucum şi efectul activităţii teatrului asupra pu- lui, interpretând şi „Barbu Lăutarul” şi „Coablicului. Cel mai important fapt mi se pare a na Chiriţa”. În iarna lui ianuarie 1891 gazeta
fi evidenţa că viaţa culturală a oraşului Boto- "Liberalul" din Botoşani scria: "Marele artist
şani a fost întotdeauna elevată, contribuind Matei Millo, om care şi-a sacrificat întreaga
viaţă pentru a ridica teatrul la nivelul unei
la educarea spirituală a publicului.
Prima fotografie aflata la finele volumu- adevărate arte, a venit încă o dată la Botolui reprezintă o casă de pe strada Cuza Vodă, şani pentru a-şi lua rămas bun de la această
în care, menţionează textul de sub fotogra- scenă şi de la acest public pe care 1-a vizitat
fie: "în prima jumătate a secolului al XIX-lea şi pe care 1-a încântat de mai multe ori".
În 1893 marea tragetiană Agatha Bărîn curtea bisericii Sf. Dumitru, casa a servit
ca local pentru Şcoala Publică de Băieţi. Aici sescu, interpreta în Botoşani piesa "Onoadirectorul şcolii, Nicolini, cu trupa ce o înfi- rea" de Suderman. Anul 1898 a cunoscut
inţase, apoi ajutat de Costache Caragiale, a în viaţa teatrului din Botoşani interpretarea
dat primele spectacole de teatru românesc piesei "Năpasta" de I.L. Caragiale. Repertoriul teatrului prezenta şi piese mai modeste,
la Botoşani, în toamna şi iarna 1838-1839".
Alte fotografii ne oferă imaginile actori- pe gustul marelui public şi din considerenlor celebri, care au apărut pe scenele din Bo- te financiare. Activitatea teatrului din Botoşani, în secolul trecut: Matei Millo, Matilda toşani a însemnat şi spectacole valoroase
Pascaly, Mihai Pascaly, Măria şi Petre Velces- de opere vocal simfonice, de operete şi de
cu, Fanny Tardini, Ion şi Alexandru Vlădices- concerte instrumentale şi de cameră. Acescu, Grigore Manolescu. Dar, Teatrul din Bo- tea din urmă întregeau seratele literare. La
toşani, s-a bucurat şi de prezenţa altor idoli serata din martie 1892 conferenţia istoricul
ai scenei româneşti: Petre Liciu, Aglae Pru- A.D. Xenopol despre Românii din Ardeal, urteanu, Aristizza Romanescu, Agatha Băr- mând un recital muzical cu lucrări de Rossescu, Marioara Voiculescu, Lucia Sturdza şi sini, Liszt, Weber. Marea soprana Hariclea
Darclee, care a cucerit prin vocea ei mareTony Bulandra, Constantin Nottara.
Mai aproape de noi, în urmă cu aproxi- le scene lirice ale lumii, a concertat la Botomativ 50 de ani, Conservatorul dramatic din şani în primăvara anului 1893.
În anul 1900 publicul s-a delectat la o
Bucureşti, conform uzanţelor din acei ani, a
destinat Teatrului din Botoşani, seria de ab- serata muzicală cu prezenta vocilor de exsolvenţi din acel an. O serie deosebit de ta- cepţie a surorilor Teodorini, Elena şi Aurora.
lentată din care făceau parte, printre alţii, şi Opera italiană, şi ea prezentă la Botoşani,
Margareta Pogonat, Ion Dichiseanu, Stelian impresionând publicul timp de o săptămâPreda. Prezenţa lor a fost nebănuit de im- nă cu lucrări de Verdi: Aida, Traviata, Trubadurul, Ernani.
portantă pentru spectacolele de atunci.
Autorul cărţii ne reaminteşte că tânăÎn secolul trecut spectacolele de teatru
aveau loc la început în casele unor locuitori rul Eminescu era un spectator dăruit teabogaţi şi cultivaţi. Din 1860 teatrul a fost în- trului încă de la vârsta de 14-15 ani. Că s-a
zestrat cu local propriu. Se numea Teatrul apropiat de grupul teatral condus de Fanny
"Petrache Poenaru". Clădirea în cauză se pu- Tardini şi că la Botoşani a devenit sufleurul
tea vedea în centrul oraşului vechi până teatrului în 1869. Atunci s-a îndrăgostit de
în anul 1980. Clădirea actuală datează din o tânăra şi frumoasă actriţă şi că atmosfera
1914. Era un sediu încăpător, modern, ase- acestei realităţi a avut ecou în poeziile lui
menea Teatrului Naţional din Iaşi. Teatrul de Eminescu: ''La o artistă, „Venera şi Modona”,
atunci avea parter, loje în continuarea par- ”Amorul unei marmure”. Curând, aflând de
terului şi puţin mai sus decât el, balcon şi prezenţa lui Mihai la Botoşani, tatăl său a
galerie, lojele, nebănuit de elegante şi atră- venit şi l-a luat grabnic acasă, trimiţându-l
gătoare, capitonate cu pluş. Când pe 8 apri- la studii la Viena.
Cartea "Istoria teatrului la Botoşani" este
lie 1944 armatele sovietice ocupau oraşul,
aviaţia germană a bombardat şi clădirea o realizare deosebită şi sub aspectul editării
teatrului. A fost grav avariată şi a necesitat sale grafice şi estetice (materialul scris, caeforturi mari pentru restaurare şi redeschi- racterele, fotografiile, încadrarea în pagină
etc.), prilej pentru noi de a-l felicita pe autor,
dere în anul 1970.
Se ştie că repertoriul teatrului contri- aşteptând volumul următor, felicitând şi cobuie în egală măsură cu arta interpretativă lectivul de conducere al Teatrului Eminescu
la prezenţa publicului şi la succesul teatral. din Botoşani, în mod deosebit pe directorul
Din informaţiile cuprinse în "Istoria teatru- său, un distins exponent al scrisului şi al vielui la Botoşani" remarcăm multe piese de ţii culturale, în general.
Aurel Dorcu
teatru valoroase artistic şi educative, unele făcând parte din repertoriul cu importanţă internaţională. Colectivul condus de
Fanny Tardini prezenta la Botoşani piesele
Federaţia Editorilor şi Difuzorilor de Car"Năpasta", "Cristofor Columb sau Descoperitorul Americii". în 1878, colectivul teatral al te din România marchează Ziua Internaţilui Mihai Pascally oferea publicului 12 pie- onală a Cărţii şi Dreptului de Autor, care se
se, printre care "Intrigă şi Amor" (Iubire) de sărbătoreşte în fiecare an pe 23 aprilie. În
România, starea actuală a culturii scrise este

marcată pe de o parte de criza generalizată,
iar pe de alta de evoluţii şi performanţe notabile, adesea cuplate sau dependente de
acţiuni guvernamentale şi europene: subvenţii pentru programe şi proiecte editoriale,
achiziţii pentru biblioteci publice şi pentru
şcoli, sprijin pentru traduceri şi participări internaţionale etc. Chiar dacă televiziunea şi
Internetul au diminuat impactul cărţii asupra tineretului, iar munca şi lupta pentru
supravieţuire economică au micşorat interesul adulţilor pentru citit, în Europa industria cărţii este principala industrie culturală,
fiind sprijinită prin programe concrete şi măsuri adecvate de către guverne şi instituţii.
La 20 ani de la privatizarea în timp record a
industriei culturii scrise în România, editorii,
autorii, traducătorii, ilustratorii, difuzorii, bibliotecarii şi promotorii cărţii, publicaţiilor şi
lecturii, precum şi organizaţiile profesionale,
patronale sau culturale de profil constată că
paradoxul, arbitrarul şi hazardul patronează încă în acest domeniu. Cu toate acestea
considerăm că impasul creat de criza economică poate fi depăşit prin reconsiderarea şi
redimensionarea eforturilor noastre într-o
ramură extrem de importantă a economiei
naţionale. Pentru marcarea Zilei Internaţionale a Cărţii şi Dreptului de Autor, FEDCR şi
Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în data de 22 aprilie 2009, orele 12,00,
o manifestare vizând cartea şi lectura, doi
piloni pe care se sprijină educaţia, cultura şi
învăţământul. Demersul este menit să aducă
în atenţia publicului şi media necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor de publicare a cărţilor
şi revistelor de cultură, precum şi un îndemn
la respectarea dreptului de autor, indiferent
de domeniul în care se manifestă. Vor fi prezente personalităţi ale culturii române, scriitori, artişti plastici, muzicieni. În 23 aprilie, la
deschiderea Zilelor Revistei Convorbiri literare din Iaşi, va fi lansat Mesajul Federaţiei cu
acest prilej în faţa scriitorilor, oamenilor de
cultură şi a personalităţilor prezente la Iaşi.
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Apariţie aşteptată şi natural necesară, Revista multilingvă, bianuală Carmina Balcanica, supraintitulată „Revistă a

Note, comentarii, idei

spiritualităţii şi culturii sud-est europene”
(Review of South- East European Spirituality and Culture), îşi propune, prin vocile
board-ului său, editorial (Directori fondatori: Dan Anghelescu şi Vasile Datcu, specialist consultant Mircea Muthu, redactor-şef
dr.Mihaela Albu – Craiova- şi asistent editor
Marius Chelaru - Iaşi-) să adauge pertinente
contribuţii la promovarea şi susţinerea unui
fertil dialog intercultural, la decelarea unor
direcţii specifice ”melosului” balcanic, mentalităţii şi identităţii în alteritate a civilizaţiei
şi culturii dintr-un areal care, în general, îşi
suprapune limitele geografice peste străvechiul teritoriu al Traciei a cărei suprafaţă se
întindea, după cum ilustrează şi harta reprodusă pe copertele exterioare ale publicaţiei, între Marea Adriatică şi Marea Neagră şi de la nord de Munţii Carpaţi până la
sud de Munţii Balcani. Revista, al cărei prim
număr a apărut la Iaşi, nu îşi propune în
mod expres să demonstreze că în acest spaţiu de străveche civilizaţie a tracilor, considerată ca hotărâtoare şi de Nicolae Iorga,
s-a definit caracterul matricial al balcanităţii. În egală măsură, istoria mileniilor care
au urmat a conturat un destin asemănător
popoarelor din acest vast teritoriu: ocupaţia romană asimilatoare şi propagatoare
a civilizaţiei antice greceşti, ortodoxismul
Imperiului Bizantin, extins şi la popoarele
slave, expansiunea slavonă şi apoi a imperiului otoman, fiecare pentru mai multe
secole etc. Abia din al treilea deceniu al sec.
al XIX-lea se conturează apariţia statelor
moderne din arealul balcanic, poziţionate
geopolitic la contactul dintre Europa şi Asia,
proces ce se va definitiva dramatic în urma
celor două Războaie Mondiale. Ideea de
destin asemănător era fundamentată şi de
I.D.C.- Coterlan în revista madrilenă Destin
(nr.1 şi 2 / 1951), avându-l ca director fondator pe G. Uscătescu. Studiul său, analizat de
Mihaela Albu în Carmina Balcanica, încerca
să stabilească „fundamentele sud-estului
european”, din acest „cazan al popoarelor”,
având o „dispoziţie centrifugă”, majoritatea
afiliate relativ recent la Uniunea Europeană,
adăugând noi valenţe civilizaţiei şi culturii
vest-europene.
Un citat semnat de profesorul Mircea
Muthu, cunoscut şi apreciat pentru studiile sale de balcanologie şi de spiritualitate
sud-est europeană, subliniază importanţa
balcanismului în contextul interculturalităţii secolului XXI: „Aducând cu sine coabitarea celor trei straturi culturale - arhaic, medieval şi modern - Sud-Estul poate ajuta Europa să-şi reînveţe trecutul şi, nu în ultimul
rând, să-şi remodeleze proiectele de viitor”.
În cele peste 200 pagini ale publicaţiei sunt cuprinse studii în limbile română,
macedoneană şi engleză vizând la modul
academic stilistica, imagologia, hermeneutica. Menţionăm: „Un dialog intercultural” de Vasile Datcu (An Intercultural Dialogue); „Melos balcanic- unitate în diversitate”
de Dan Anghelescu (The Balcanic „Song”Unity in Diversity); „Mentalitate, identitate
şi alteritate sud-est europeană” de Mircea
Muthu ( Mentality, Identity and South East European Otherness); „Sud-Estul european- regiune cu destin specific şi bogat
patrimoniu cultural” de Mihaela Albu (The
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European South-East – the Aria with a Specific Destiny and a Rich Cultural Inheritance). Interesantă este şi colaborarea smnată
de Katika Kulavkova din Macedonia: Cmepeomunume modelu na Balkanom (Stereotypikal Models of the Balkans) şi, de asemenea, cea a profesorului Heinz-Uwe Haus
(USA): „The Ancient Greek’s Heritage”.
La această secţiune a eseurilor mai
semnează româno-grecul Apostolos Patelakis, scriitorul Marius Chelaru, precum şi
universitarii craioveni Emilia Parpală, Camelia Zăbavă, Gabriela Rusu-Păsărin.
A doua secţiune a revistei Carmina Balcanica propune dialogul creator al poeţilor
trăitori in arealul de referinţă. Semnează
creaţii originale tipărite în limba de origine
şi traduse în engleză poeţii: Zarko Milenic
(Bosnia Herzegovina), Roman Kisiov, Zdravko Kisiov, Ludmila Balabanova, Ginka Biliarska (Bulgaria); Sali Bashota, Flora Brovina,
Ibrahim Kadriu, Jeton Kelemendi, Miradjie
Ramiqi, Edi Shukriu (Kosovo), Vanghea Steriu, Baki Ymeri (Macedonia), Theodor Damian (USA-România), Mihaela Albu, Vasile
Moldovan (România), Zoran Pesic Sigma
(Serbia) şi Alenka Zorman (Slovenia).
În finalul revistei citim la rubrica „Revista cărţilor” prezentări ale volumelor Veşnicia cu patent de Vasile Datcu (roman) şi România inimii mele – album bilingv grec-român de Apostolos Patelakis (Grecia) şi Antonia Vancea (România). Paginile 121-203
cuprind note despre colaboratorii semnatari în acest prim număr al revistei.
Fie şi din această trecere în revistă a
titlurilor şi colaboratorilor noii publicaţii
că ne putem afirma că apariţia sa este nu
numai bine venită, dar şi necesară pentru
a contribui la afirmarea unei unităţi culturale în diversitatea identitară a spaţiului
balcanic.
Editorilor şi noii apariţii publicistice le
dorim mulţi ani, cât mai pertinente şi rezonante prezenţe în geografia culturală a sudestului european.
Nicolae Petre Vrânceanu

MUZICĂ

Să iubim muzica bună

Cântul i-a însoţit pe oameni de la începuturile existenţei, atât în ritualurile religioase, cât şi în îndeletnicirile zilnice. Viaţa
triburilor contemporane, din regiunile îndepărtate ale lumii, ne convinge în acest
sens. Cântul, muzica, a evoluat continuu
pe măsură schimbăm vieţii. Mai repede şi
mai mult pe continentul european. În cele
două continente americane, colonizate de
europeni, influenţa Europei este prezentă,
cu unele modificări de conţinut şi ritm.
În Europa o perioadă de mare înflorire a muzicii a fost Renaşterea din sec.
XIV-XVI. în primul rând în Italia, dar şi în
Europa apuseană şi centrală. În Italia Renaşterea este epoca lui Leonardo da Vinci,
Michelangelo, Rafael, Tizian, în pictură, fiind moment culminant în arta universală.
În muzica cultă au creat lucrări valoroase:
Lasso, Gabrielli, Paliestrina, Monteverdi.
(Orfeu, opera sa importantă, este povestea muzicală, impresionantă a dragostei

fără margini a personajului legendar Orfeu, pentru iubita sa, pierdută şi pentru
care află mângâiere şi împlinire în creaţie,
în muzică. Este chiar povestea vieţii adevărate a compozitorului Monteverdi. Pentru
muzica Renaşterii italiene, preponderentă
este melodia luminoasă, feerică, asemenea soarelui şi albastrului Mediteranei.
Un alt moment valoros în muzica lumii,
Barocul muzical. Pornind din muzica Renaşterii, cunoaşte evoluţii şi schimbări evidente. Multă mişcare, complexitate, încărcătură ornamentală, asemenea Barocului
din arhitectură. L-au cultivat şi l-au ilustrat:
I.S. Bach, Haendel, Corelli, Vivaldi, Scarlatti,
Purcell, Rameau, Couprin.
Creaţia lui Bach este o culme artistică
pentru care cuvintele noastre sunt palide
(Missa înaltă, Patimile după Matei, Magnificat, Oratoriul de Crăciun, Concertele brandemburgice, Dublul concert pentru vioară şi
orchestră). Muzica sa, atât de profundă în
gândire şi simţire, încât ne duce cu gândul
spre adâncurile oceanelor, atât de înaltă
spiritual, încât ne înalţă parcă spre tăriile
cerului.
Creaţia lui Häendel (Oratoriile Acis şi
Galateea şi Messia, Focuri de artificii, Muzica apelor) se caracterizează prin polifonie
originală, apropiată de armonie. Un cânt
puternic. luminos şi adesea cu un aer festiv. Muzica sa ne evocă pictura lui Rubens
(Chermesa şi Peisaj cu curcubeu, la fel de luminoase feeric şi strălucitoare).
Un moment însemnat în creaţia instrumentală, muzica din a doua parte a
sec. XVII şi sec. XVIII, în Italia: Gemineani,
Vivaldi, Tartini, Locatelli, Samartini. Toţi au
fost compozitori pentru lucrări de vioară şi
mari interpreţi ai viorii, perfecţionând arta
interpretării violonistice. Luigi Boccherini,
un creator şi un interpret genial pentru
violoncel.
O nouă perioadă de excepţie în muzica universală, comparabilă cu Renaşterea,
epoca Clasicismului muzical vienez, în sec.
XVIII şi începutul sec. XIX. Compozitorii reprezentativi: Haydn, Mozart, Beethoven.
Au cultivat o muzică caracterizată prin
echilibrul dintre gândire şi simţire, între
conţinutul muzicii şi forma sa artistică. Se
distinge şi prin melodii simetric alcătuite
şi prin predilecţia pentru genurile: sonată,
simfonie, concert instrumental.
Haydn un creator genial şi prodigios
(104 simfonii, 84 de cvartete), a contribuit
la fixarea bazelor simfoniei şi a creat cvartetul în muzica universală, cultivându-l cu
deosebit succes. Menţiune specială pentru cele două concerte pentru violoncel.
Oratoriile Creaţiunea şi Anotimpurile, lucrări excepţionale. Ultima, imaginea naturii în decursul celor patru anotimpuri, a
îndeletnicirilor specifice fiecăruia şi a trăirilor oamenilor în decursul lor. O muzică
luminoasă, plină de optimism şi de vigoare. Firescul este de asemenea o trăsătură
caracteristică.
Mozart, un creator tot atât de important ca si Bach, Beethoven, Verdi şi Wagner.
Creatorul unor lucrări care respiră lumină,
puritate, prospeţime, nobleţe spirituală.
Pentru Diderot, despre Mozart nu se poate
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scrie decât cu penelul înmuiat în culorile
curcubeului, iar pentru Şostacovici muzica
sa este „o primăvară eternă a muzicii”. Spunem noi, o muzică de o puritate şi prospeţime asemenea picăturilor de rouă. A compus: simfonii, concerte instrumentale (îndeosebi memorabilul Concert pentru pian
în Re minor, dramatic şi luminosul Concert
în la major, rafinatele concerte pentru flaut,
harpă şi orchestră, Opere vocal-simfonice
de o rară valoare artistică şi frumuseţe: Flautul fermecat, Nunta lui Figaro, Don Giovani.
Atât de înzestrat pentru muzica de Operă,
încât Menuhin considera că întreaga creaţie mozartiană este concepută în spiritul
muzicii de Operă. De neuitat şi tragicul
Recviem, compus în zilele apusului său.
Beethowen, cunoscut pentru importanţa creaţiei sale şi sub numele de Titanul
de la Bon. Este creatorul în muzica căruia
măreţia, monumentalul, parcă supranatural, cum spunea Enescu, se îmbină armonios cu umanul. A compus 9 simfonii, culminând cu Simfonia a noua cu cor. Un imn
grandios f închinat libertăţii şi înfrăţirii popoarelor, spre fericire, având ca text Oda
bucuriei de Schiller, Numai imaginile lui Michelangelo de pe bolta Capelei Sixtine din
Roma au înălţat un imn asemănător vieţii.
Beethowen, cel mai de seamă simfonist în
muzica lumii. Valoroase şi Concertul pentru
vioară şi orchestră şi cele 5 concerte pentru pian şi orchestră, încoronate de ultimul
dintre ele, Imperialul. Sonatele pentru pian,
îndeosebi Sonata lunii şi Sonata Patetica,
sonatele pentru vioară şi pian, mai ales Sonata primăverii şi Sonata Kreuzer. Cvartetele, neegalate până în prezent Missa Solemnis, Opera Fidelio, toate alcătuiesc o operă
muzicală copleşitoare şi inestimabilă pentru arta universală.
În muzica sec. XIX şi începutul celui următor s-a impus o orientare nouă, Romantismul. Asemenea Romantismului din literatură şi din artele plastice, muzica romantică exprimă sentimente puternice, adevărate pasiuni, uneori contrastante, şi cultivă
larg puterea imaginaţiei, fantezia, limbajul
muzical colorat. Îi este proprie şi culoarea
locală (trăsăturile naturale şi spirituale proprii zonei de inspiraţie). Dintre cei mai valoroşi compozitori romantici: Berlioz (Simfonia fantastică şi Simfonia Harold în Italia).
Chopin, (creator de Poloneze, Mazurci,
Nocturne, Balade, concerte pentru pian. A
fost un poet al pianului, muzica sa exprimând dragostea sa pentru Polonia, visarea
şi melancolia sa, care l-au caracterizat toată
viaţa. Şi ca interpret era un poet al pianului
asemenea lui Schuman şt Liszt.
Schubert, muzicianul cel mai iubit
de către vienezi, pentru că le-a cântat ca
nimeni altul fiinţa lor, spiritul lor. A creat
mult şi valoros, având o inspiraţie genială
şi talent, compunând cu deosebită uşurinţă, asemenea păsărilor cântătoare. Lieduri
(600, dintre care deosebit de frumoase
cele din ciclurile: Frumoasa morăriţă şi Călătorie de iarnă. Este creatorul liedului modern şi unul dintre cei mai de seamă compozitori ai genului, asemenea lui Schuman,
Brahms, Hugo Wolf. Sonate pentru pian,
de o rară frumuseţe. Simfonii, admirabile
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fiind Simfonia în Si minor, neterminata şi
Simfonia în do major „Marea simfonie”. Pentru Enescu muzica lui Schubert este fermecătoare şi duioasă.
Schuman spunea în anul 1940: „Doresc să cânt ca o privighetoare, până la
moarte.”Şi a cântat genial prin: lieduri (cele
mai emoţionante, cele din grupul Dragoste
de poet şi Viaţă şi dragoste de femeie) Concertul pentru violoncel şi orchestră şi Concertul pentru pian şi orchestră în la minor,
Simfonia în re major, Simfonia primăverii şi
Simfonia în mi minor Renana. Muzica sa, un
cânt al speranţei şi bucuriei, umbrită uneori de tristeţe, dedicat singurei femei pe
care a iubit-o toată viaţa, Clara Schuman.
Liszt a cultivat o muzică strălucitoare,
monumentală, dar şi cu momente de poezie. Poezia naturii şi poezia pentru fiinţa
iubită. Poetul Baudelaire scria: „Cântăreţ
al voluptăţii şi al neliniştii vă salut întru
nemurire, etern filozof, poet şi artist!” Din
creaţia sa se disting în primul rând lucrările pentru pian: Sonata fantezie, Sonata în
si minor, ciclul de lucrări „Ani de pelerinaj”,
compoziţii inspirate de călătoriile lui împreună cu fiinţa iubită, Marie d’Augoult, în
Elveţia şi Italia. Lucrările exprimă frumuseţea naturii şi a monumentelor de artă văzute şi (îndeosebi, sentimentele compozitorului în vecinătatea acestor locuri (ex: Valea
Oberman, Capela lui Wilhelm Tell, Jocurile
de apă de la Villa d’Este). Compoziţii atât
de personale şi de frumoase, încât Liszt le
numea „copiii mei dragi”. Pentru mine sunt
tot atât de încântătoare ca şi Sonata pentru
vioară şi pian de Franck şi cele două sonate
de Brahms.
Paganini, compozitor şi violonist virtuoz de excepţie, fără egal în lume până în
prezent. A compus: concerte pentru vioară şi orchestră, sonate pentru vioară şi pian,
sonate pentru chitară şi pian şi 24 de Capricii, lucrări variate pentru tehnica interpretativă a viorii, dar foarte important, fiecare
exprimând o stare de spirit, şi de aici frumuseţea lor. În arta interpretării a revoluţionat tehnica în cauză, deschizând calea
tuturor noutăţilor viitoare.
F. M. Bartholdy a compus opusuri cu
aer luminos, generos, de un lirism cald (nu
totdeauna destul de profund). Lucrările
pentru pian Cântece fără cuvinte, admirabilul Concert pentru vioară şi orchestră în mi
minor, concert din grupul celor mai valoroase ale genului. Simfonii: Simfonia în la
major, Italiana şi Simfonia în la minor, Scoţiana. Sclipitoarele uverturi de concert: Visul unei nopţi de vară şi Hebridele. Prestigiul
său muzical imens a contribuit la impunerea creaţiilor unor mari compozitori, inclusiv Bach.
Brahms, unul dintre cei trei mari B, din
muzica germană (Bach, Beethoven, Brahms) a scris o muzică romantică privind
conţinutul şi clasică în privinţa formei. înzestrat cu o inspiraţie deosebită, bazată şi
pe folclorul german. Piese pentru pian, balade, sonate, două concerte pentru pian.
Concertul pentru vioară şi orchestră, cele
două minunate sonate pentru vioară şi
pian, în primul rând poetica Sonată în sol
major, triouri încărcate de avânt romantic,

Cvintetul cu clarinet, cu un aer mai trist.
Patru simfonii, capitol esenţial în simfonismul universal. Prima, tragică, a doua evocă
natura şi sentimentul încântător al naturii,
ultima, monumentală şi nobilă. Recviemul
german impresionează prin muzica sa sobră, care tinde să exprime alternanţa eternă dintre viaţă şi moarte.
Grieg, compozitor norvegian. A compus o muzică originală de o melodicitate
lirică, cu specific nordic, ecou al naturii cu
munţi, codri nesfârşiţi, fiorduri, cerul înalt
şi albastru, cu oameni dârji, serioşi şi înclinaţi să înfrunte mările. Un cânt cu atmosferă rafinată, de o profundă originalitate.
Lucrări pentru pian, în primul rând Concertul pentru pian şi orchestră, lieduri, sonate
pentru vioară şi pian şi pentru violoncel şi
pian. Muzica de scenă pentru drama lui Ibsen, Peer Gynt.
Ceaicovski, cel mai de seamă compozitor rus, muzica sa bucurându-se de o
mare popularitate în lume. Exprimă gânduri şi sentimente profunde, de un lirism
romantic vibrant, uneori visător, alteori
melancolic, dramatic sau dureros. Suita
pentru pian Anotimpurile, impresionantă
evocare a naturii în lunile de peste an şi a
sentimentelor trăite de compozitor în atmosfera lor. Trioul pentru vioară, violoncel
şi pian, Cvartetul de coarde în re major. Concertul pentru vioară şi orchestră, una dintre
capodoperele genului în muzica lumii. În
universul său se îmbină inspiraţia fericită şi
dispoziţia luminoasă. O muzică spontană,
plină de viaţă, întotdeauna sărbătorească,
departe de dramatismul şi de ameninţarea destinului, întâlnite în alte compoziţii.
Simfonist înzestrat: Simfonia a IV-a, dramatică, Simfonia a V-a, sinteză fericită de cantabilitate. Simfonia a VI-a în mi minor (Patetica, cu finalul ei dramatic, sumbru, tragic,
anunţă parcă sfârşitul apropiat al compozitorului. Este cea mai valoroasă dintre simfonii. Pentru muzica de balet a compus lucrări care au contribuit la crearea muzicii
baletului clasic: Lacul lebedelor, Frumoasa
adormită, Spărgătorul de nuci. Opera vocal-simfonică Evgheni Oneghin, imagine
impresionantă a societăţii ruse din sec. XIX,
exprimată printr-o vibrantă poveste de
dragoste, spulberată atunci când partenerii nu au caractere apropiate. Pentru mine
lucrarea este emoţionantă, ca şi unele opere din Verdi şi Wagner.
Cei mai mari creatori de muzică de
operă: Verdi şi Wagner. Verdi, un genial
melodist, un simbol al melodiei cantabile. Un artist pur şi nobil. Cele mai populare creaţii ale sale: Rigoletto, Traviata. Cele
mai realizate artistic: Othello şi Falstaf, cu
atmosferă dramatică. Spre deosebire de
muzica Operei italiene, Wagner a creat o
muzică dramatică, drama muzicală, cu caracter evocator şi misterios. Lucrările lui
sunt inspirate din legendele germane medievale: Maeştrii cântăreţi din Nuremberg,
Tristan şi Isolda, Parsiphal, Inelul nibelungilor. Dacă muzica de Operă italiană punea
accentul pe melodie şi pe armonie, Wagner pune accentul pe muzica orchestrală,
care, asemenea corului în tragedia antică,
comentează faptele, personajele, acţiunea.
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O orchestraţie cu combinaţii neobişnuite
de timbre pure şi cu sonorităţi mari, uneori
cutremurătoare. Vocile, ca şi orchestra, au
rolul de a comunica gândurile compozitorului. Wagner realizează o fuziune deplină
între muzică, dramă (poezie) şi dans. Muzica sa, este monumentală, cu contraste
emoţionale mari şi foarte colorată cromatic. Cromatismul determinat şi de accentul
conferit armoniei cromatizate. În muzica
sa sunt larg folosite idei muzicale care revin mereu (leitmotivele). Ele contribuie la
frumuseţea şi la unitatea întregului.
Opera lui Wagner este nu numai excepţional realizată artistic, dar are şi o valoare morală, educativă, însemnată. Tristan
şi Isolda, este o poveste minunată de dragoste adevărată, sinceră, între doi tineri.
Maeştrii cântăreţi din Nuremberg pledoarie
pentru arta adevărată, inspirată, sinceră şi
nobilă, în raport cu arta oficială, la modă.
În Inelul nibelungilor, nu aurul are importanţă pentru oameni ci prietenia, sinceritatea. Pentru compozitorul Doru Popovici în
lucrarea sa Magicianul de la Bayreuth, Wagner este cel mai de seamă compozitor romantic, care a deschis căile muzicii modeme, a impresionismului şi expresionismului, în primul rând.
Continuând tradiţia muzicii franceze,
compozitorii Debussy, Ravel, Dukas şi-au
îndepărtat creaţia lor de influenţa puternică a muzicii wagneriene şi au creat o
nouă orientare muzicală, Impresionismul.
Aveau în acest sens exemplul Impresionismului din pictură, prin Manet, Monet, Renoir, Sisley, Pissaro. Impresioniştii francezi
folosesc adesea şi influenţele muzicii din
folclor. In armonie apelează frecvent la elemente de culoare, mai ales culori estompate, pastelate (îndeosebi pentru Debussy), Orchestraţia, plină de culoare, folosind
combinaţii ingenioase. Preferinţă în primul
rând pentru muzica programatică, cu caracter descriptiv.
Debussy – o muzică discreta, melodioasă, de mare frumuseţe, cu armonii aparte, o muzică rafinată. Lieduri, lucrări pentru
pian, Sonata pentru vioară şi pian, Sonata
pentru violoncel şi pian, piese simfonice:
Marea, Iberia, Jocuri. Opera vocal-simfonică Pelleas şi Melisande,
creaţia
cea
mai valoroasă a compozitorului. Ea sugerează muzical starea afectivă a eroinei pentru iubitul său, dragoste tăinuită, şi stările
sale afective de nelinişte. Operă cu sonorităţi de mică intensitate, în majoritatea ei, şi
de un lirism reţinut, alternând cu recitative expresive. După George Enescu, muzica
ei este expresia pură a unei stări de suflet.
Operă cu totul aparte în universul muzicii
universale, prin originalitatea şi rafinamentul ei. Numai emoţia ocazionată de imaginile parcurilor cu păduri de liliac mov şi
cu lacuri acoperite de nuferi din pictura
lui Monet îmi oferă satisfacţii intelectuale,
asemeni muzicii impresioniste.
Muzica lui Ravel, adulată de către melomanii de pretutindeni, pentru caracterul
ei de fină muzicalitate, de colorit plin de
căldură şi duioşie, dar şi de pasiune înflăcărată, exprimând bucuria de a trăi. Cele mai
însemnate opusuri: lieduri, admirabilele
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concerte pentru pian şi orchestră, trioul valoros muzician român din toate timpuripentru vioară, violoncel şi pian, fermecă- le. O personalitate artistică europeană de
toarea Rapsodie spaniolă, Opera Ora spa- primă importanţă, datorită valorii artistice
niolă, Baletul Daphnis şi Chloe. O suită de a creaţiilor sale, cât şi prin noutăţile limbamozaicuri sonore de mare varietate şi de jului muzical. Creaţia sa cuprinde: rapsodii,
timbre sonore pure, creând o atmosferă în- simfonii, sonate pentru vioară şi pian, suite
tre vis şi realitate. Doru Popovici: „cu sufle- pentru orchestră, cvartete şi opera Oedip.
tul său curat al făpturii crescute la munte, Cele mai valoroase opusuri: Sonatele penRavel a trecut pe lângă noi, în acest veac, tru vioară şi pian nr. 2 şi nr. 3, Sonatele penca pasărea măiastră şi a lăsat cu discreţia tru pian nr. 1 şi nr. 3, Cvartetul nr. 2, Cvartetul
cu care a trăit si a creat, ecoul prelung al cu pian, Simfonia de cameră şi opera Oedip.
unui fâlfâit de aripi”.
Inspirată din tragedia antică greacă, este
Muzica sec. XX este dominată de Ri- un monument în componistica genului
chard Strauss (poemele simfonice: Till în muzica universală. Enescu realizează în
Eulenspiegel, Simfonia Alpilor, Opera vocal- cuprinsul ei o perfectă îmbinare între cele
simfonică Cavalerul rozelor)
mai importante mijloace de exprimare ale
Serghei Prokofiev – Cele mai valoroa- muzicii contemporane, îmbinate cu ecoul
se creaţii: sonatele pentru pian, sonatele folclorului românesc, transfigurat prin spipentru vioară şi pian, concertele pentru ritul său. „Ne găsim în prezenţa unei opere
pian şi orchestră, muzica baletului Romeo capitale a muzicii universale” scria compoşi Julieta. Creaţia sa se distinge prin muzi- zitorul Arthur Honneger. Muzica sa exprimă întregul univers al spiritului uman, cu
calitate melodică cuceritoare,
prin varietatea acordurilor armonice. precădere visarea, nostalgia şi dorul, ivite
Ea iradiază o atmosferă neoclasică, dar şi din sensibilitatea sa, din etosul poporului
cu elanuri romantice, o îmbinare ingenioa- nostru, de amintirea anilor copilăriei şi de
dorul de ţară. Un dor profund şi răscolitor,
să de simplitate şi de artă savantă.
Jan Sibelius – În creaţiile sale simfoni- „dorul dor”, cum îl numea Lucian Blaga.
ce întâlnim simfonii, poeme simfonice (FinMuzica populară de pretutindeni este
landia, En Saga, Legendele Kalevalei), Con- valoroasă şi frumoasă, pentru că exprimă
certul pentru vioară şi orchestră, lucrări de viaţa, trăirile comunităţilor. Folclorul noscameră. În muzica el îmbină ingenios eco- tru muzical este mai puţin variat melodic,
ul folclorului cu elemente de tehnică speci- în raport cu cel al ţărilor mediteraneene şi
fice romantismului şi impresionismului. O din America de Sud.
Muzica de divertisment, muzica
muzică de o sensibilitate discretă.
Despre Igor Stravinschy spune Doru uşoară, cum se mai numeşte, este încântăPopovici că este, ca şi Wagner, însuşi sim- toare dacă este brodată pe un text bun şi
bolul spiritului modernităţii în muzică. Mu- dispune de melodii frumoase, nerezumânzica se distinge printr-un înalt nivel artistic du-se numai la ritm. Este şi mai frumoaşi prin prezenţa spiritului slav. În evoluţia să, interpretată de voci înzestrate (Nana
creaţiei sale se disting trei etape. Perioa- Mosckouri, Julio Higlesias, Angela Similea).
da rusă (Petruşka, Sărbătoarea primăverii,
Apropierea noastră de muzica bună ne
Pasărea de foc), epoca muzicii neoclasice oferă numeroase urmări importante, Cu(Simfonia psalmilor) şi perioada serialismu- noaştem mai mult lumea şi oamenii ei din
lui. Ca şi Bartok şi Enescu, compozitorul orice parte, felul lor de viaţă, cu obiceiurile,
folo seşte moduri artistice greceşti şi mo- credinţele, cântecele şi jocurile lor. Lumea
duri proprii muzicii bisericeşti, dar şi poli- Greciei antice, prin operele vocal-simfonitonalismul şi acorduri disonante, ca şi alte ce ale compozitorilor Renaşterii italiene.
artificii ingenioase. Abordând tehnica se- Dramele lui Wagner ne dezvăluie lumea
rialismului, compozitorul îmbină ingenios germană de odinioară, cu firea şi legendetehnica în cauză cu spiritul neoclasicismu- le lor. Muzica Peer Gynt este lumea zonei
lui (Canticum sacrum). Ritmul viu şi viguros nordului, cu oameni harnici, serioşi, dârzi
este mereu prezent în muzica sa, îndepăr- şi cu pasiunea mării. Lumea exotică a Japotând-o de atmosfera neoromantismului şi niei devine mai apropiată, vizionând şi asa expresionismului. Atât de viu uneori, în- cultând opera lui Puccini Madame Batterfly.
cât unii comentatori vorbesc despre o be- Ecoul Vestului îndepărtat nord american
ţie ritmică în muzica sa. Caracterul variat al ni se relevă şi mai interesant şi fermecăcreaţiei sale mă determină să mă gândesc tor prin Simfonia din lumea nouă de Dvola pictura lui Picasso, iar vehemenţa sa rit- rak. Satul românesc de odinioară, în pragul
mică mă duce cu gândul la caracterul pic- sărbătorii de duminică, dar şi viaţa satuturii ardente din Van Gogh.
lui în general, o simţim prin Poema româBartok, unul dintre cei mai de seamă nă şi prin Impresii din copilărie de George
reprezentanţi ai şcolii muzicale maghia- Enescu.
re. Puternic influenţat de muzica populară
Muzica bună şi frumoasă amplifică
maghiară şi din alte ţări vecine, în primul viaţa noastră afectivă, sentimentele noasrând din ţara noastră (a cules 30.000 de tre, înnobilându-le. Cine n-a îndrăgit mai
cântece din folclor). Opera sa diversă şi im- mult natura, ascultând Balada lui Ciprian
portantă. Trei concerte pentru pian, Con- Porumbescu, Simfonia Pastorala de Becertul pentru orchestră, dramaticele sale ethowen sau Vâltava lui Smetana. Senticvartete, Cantata profana, muzică de bale- mentul poetic al naturii ne învăluie şi ne
te (Mandarinul miraculos).
face temporar fericiţi. Ascultând şi văzând
George Enescu, compozitor, violonist Ioana d’Arc de Honneger, trăim mult mai
şi pianist, dirijor, pedagog şi creator de in- intens sentimentul revoltei faţă de asustituţii muzicale (Opera română). Cel mai prire şi de admiraţie pentru jertfa Ioanei.
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Lucrările de inspiraţie sau cu subiect religios, ca şi muzica bisericească, sporesc în
fiinţa omului sentimentul de apropiere cu
Divinitatea. Şi dacă ne apropiem mai des
de muzica bună şi frumoasă, fiinţa noastră se apropie tot mai mult de ipostaza de
om sensibil şi bun. Ea ne oferă uneori chiar
momente de bucurie şi de încântare. Pentru mine ea este un prieten de mult apropiat, care, în ultima vreme îmi oferă clipe de
linişte şi de suport moral.
Aurel Dorcu

CONCURSURI

Regulament
„Porni Luceafărul...”

Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoţani, în colaborare cu Editurile Junimea
şi „Convorbiri Literare” din Iaşi, precum şi
cu rvistele de cultură „Convorbiri literare”,
„Poezia”, „Dacia Literară”, „Cronica”, „Feed beack”, „Viaţa Românească”, „Familia”, „Vatra”,
„Euphorion”, „Steaua”, „Hyperion”, „Antiteze”,
„Semne”, „Poesis”, „Luceafărul”, „Porto-franco”, „Ateneu”, „Cafeneaua Literara”, „Argeş”,
„Bucovina Literară”, „Antares” şi APLER, organizează Concursul Naţional de Poezie şi
Interpretare Critică a Operei Eminesciene
„Porni Luceafărul...”, ediţia a XXVIII-a, în perioada 5-7 iunie 2009, la Botoşani.
Concursul îşi propune să descopere şi
să promoveze noi talente poetice şi critice
şi se adresează poeţilor şi criticilor literari
care nu au debutat în volum şi care nu au
depăşit vârsta de 40 de ani.
Concursul are trei secţiuni:
• POEZIE: Se va trimite un print (sau dactilogramă) în 3 exemplare, care va cuprinde 40 de poezii semnate cu un motto. Acelaşi motto va figura şi pe un plic închis în
care vor fi introduse datele concurentului:
nume, prenume, anul naşterii, adresa poştală, e-mail, telefon.
Se vor acorda două premiu care vor
consta în publicarea a câte unui volum de
poezie de către Editurile Junimea şi „Convorbiri literare” cu sprijinul financiar al
APLER. Manuscrisele care nu vor primi premiul de mai sus vor intra în concurs pentru
premiile revistelor implicate în organizare,
reviste care vor publica grupaje de poezii
ale poeţilor premiaţi. Toate poeziile selectate pentru premiu vor apare într-o antologie editată de instituţia organizatoare.
• INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE: Se va trimite un eseu de cel
mult 15 pagini în 3 exemplare, semnat cu
un motto. Acelaşi motto va fi scris pe un
plic închis în care vor fi incluse datele concurentului: nume, prenume, anul naşterii,
adresa poştală, e-mail, telefon.
Se vor acorda premii ale unor reviste literare implicate în organizare: cel mult trei
premii. Eseurile premiate vor fi publicare în
revistele care acordă premiile şi în antologia editată de instituţia organizatoare.
• CARTE DE DEBUT EDITORIAL: Se vor
trimite 2 exemplare dintr-un volum de poezie editat în perioada 15 iunie 2008 – 30
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mai 2009. Vor fi acordate premiile „Horaţiu
Ioan Laşcu” al Filialei Iaşi a USR şi al Uniunii
Scriitorilor din R. Moldova.

volume, cataloage de expoziții, suporturi
electronice).

3. Juriul Premiului Naţional ,,Petru CreFestivitatea de premiere va avea loc la ţia” are următoarea componență:
Botoşani în ziua de 7 iunie 2008.
Președinte: Directorul Memorialului
Lucrările vor fi trimise, până la data Ipoteşti, dr. Valentin Coşereanu;
de 5 mai 2009, pe adresa: CENTRUL JUConf. univ. dr. Pompiliu Crăciunescu (laDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PRO- ureat 2006) – membru;
MOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE BOProf. univ. dr. Corin Braga (laureat 2007)
TOŞANI, Str. Unirii, nr. 10, Botoşani. Re- – membru;
laţii la tel. 0231-536322 sau e-mail:
Prof. univ. dr. Simona Modreanu (laurecentrul_creatiei_bt@yahoo.com.
at 2008) – membru.
În juriu vor mai fi cooptați laureații următoarelor două ediții (2009 și 2010).
Dacă, în urma analizei tuturor candidaturilor depuse, voturile membrilor juriului
sunt la egalitate, președintele este cel care
desemnează câștigătorul.

REGULAMENTUL de
acordare a Premiului
Naţional „Petru Creţia”

1. Instituit de către Memorialul Ipoteşti –
Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”
în anul 2006, Premiul Naţional de Istorie şi
Critică Literară ,,Petru Creţia” devine, începând cu anul 2009, Premiul Naţional ,,Petru
Creţia”. Această nouă titulatură corespunde
riguros spiritului transdisciplinar originar al
premiului, marcând deschiderea și către
alte domenii decât sfera criticii şi istoriei literare, cum ar fi, de pildă, artele vizuale sau
arta traducerii din opera eminesciană.

4. Decernarea Premiului Naţional „Petru Creţia” are loc în cadrul festiv al ,,Zilelor
Eminescu”, organizate anual la Ipoteşti în
luna iunie. Înregistrarea video care se face
cu acest prilej devine material documentar,
cu valoare de unicat, iar Centrul Naţional
de Studii ,,Mihai Eminescu” are exclusivitatea dreptului de autor.
Laureatul va susține în cadrul festivității
de decernare a premiului o conferință a cărei temă va reflecta în mod obligatoriu (și)
preocuparea pentru creația lui Mihai Eminescu. Câştigătorul ediţiei precedente va
susține o Laudatio în onoarea laureatului
ediției în curs; aceasta va fi, de asemenea,
înregistrată pe suport electronic, devenind
material documentar inserat ca atare în
fondul ipoteştean.

5. Premiul constă într-o diplomă, o
sumă de bani (stabilită de la an la an) şi
un însemn realizat de un artist plastic
consacrat.
Câştigătorii premiului au obligaţia morală de a menţiona în orice relaţie cu massmedia că acest premiu le-a fost conferit
de către Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii ,,Mihai Eminescu”. În acest
2. Premiul Naţional „Petru Creţia” repre- sens, premianţii vor semna un angajament
zintă cea mai importantă distincţie acorda- prin care îşi asumă obligativitatea asocierii
tă de către Memorialul Ipoteşti – Centrul premiului cu instituţia noastră. NerespectaNaţional de Studii ,,Mihai Eminescu”. Pot rea angajamentului va da dreptul Memoricandida în vederea obținerii ei cercetători, alului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii
critici şi istorici literari, traducători și artiști ,,Mihai Eminescu”, reprezentat de directorul
din ţară şi diaspora care şi-au găsit o cale instituţiei, de a pretinde, în fața instanţei,
proprie în domeniul lor, concretizată în cel despăgubiri morale şi materiale.
puțin două forme de manifestare la scară
6. Cu o peridiocitate de lustru, sub eginațională/internațională (volume, expoziții,
da
Memorialului
Ipoteşti – Centrul Naţional
filme etc.). Prin urmare, vizând cu precădede
Studii
,,Mihai
Eminescu” va apărea un
re promovarea personalităților în curs de
volum
consacrat
Premiului
Naţional „Petru
consolidare, care au o minimă contingență
Creţia”.
Acest
volum
va
cuprinde,
pe lângă
cu opera eminesciană, premiul nu se adreistoricul
fiecărei
ediții
(Laudatio,
dosar
de
sează valorilor deja consacrate, confirmate
presă),
câte
un
studiu
reprezentativ
pentru
de distincții cel puțin egale ca prestigiu.
Dosarele de candidatură vor fi expe- fiecare dintre cei cinci laureați ai intervaludiate în intervalul 1 septembrie - 31 ianu- lui, precum și fișele lor bio-bibliografice.
arie (dată limită) pe adresa Memorialului
7. Prezentul Regulament se aplică înceIpoteşti – Centrul Naţional de Studii ,,Mihai Eminescu”, cu mențiunea Premiul Naţio- pând cu ediția 2009. Detaliile privitoare la
nal ,,Petru Creţia”. Un dosar de candidatură programul ,,Zilelor Eminescu”, în cadrul cătrebuie să cuprindă o scrisoare de intenție, rora are loc decernarea Premiului Naţional
un curriculum vitae și materialele care „Petru Creţia”, vor fi publicate atât în presă,
îndreptățesc candidatura (conform supra: cât și pe site-ul Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii ,,Mihai Eminescu”.
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