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DE LA TEXT LA PRETEXT

În transpunerile scenice, nu numai de la noi ci şi de peste tot, textul de bază, cu puţine excepţii, reprezintă,
pentru regizori, un pretext – nu pretextul! – pentru
un spectacol de teatru. Acest lucru, cînd este vorba
despre o dramatizare după o carte, după un film, cum
este la modă în ultima vreme, pare a fi firesc şi chiar
indicat, pentru că nu ai altă regulă de a simplifica o
naraţiune - de a o face posibilă pe o scenă -, fie romanescă, fie cinematografică, decît prin dramatizarea
acelui fir narativ. Însă atunci cînd pleci de la o pisă
de teatru, modificarea textului de bază, indiferent că
acesta aparţine lui Shakespeare, Caragiale sau Dan
Cojocaru, cum vom vedea mai jos, reprezintă o mare
responsabilitate pentru cel care o face, pentru că un
astfel de text are o identitate încetăţenită şi, în cazul
dramaturgilor deja consacraţi, de la antici la clasici şi
moderni, cu interpretări scenice nenumărate, unele
de mare succes. Însă cum interpretarea teatrală postmodernă dă voie la tot felul de „imixtiuni” în textele
de bază, în unele cazuri, aproape nerecunoscîndu-le
din prima vizionare, loc de „joacă” este suficient de
mult, în aşa fel încît putem vedea personaje din Shakespeare în uniforme naziste, ori pe Caligula în straie
de dictator de pe Dîmboviţa. Nu este niciun fel de restricţie, atunci cînd intenţia realizării artistice ţine de
canoanele esteticii teatrale, ale, în fond, artei interpretării scenice, ale artei spectacolului.
Actorul şi regizorul Marius Rogojinschi, acum şi
profesor în „arta actorului”, plecînd de la un text dramatic scris de regretatul Dan Cojocaru, actor şi regizor
din generaţia lui Ion Caramitru, text premiat la Concursul Naţional de Creaţie a Piesei de Teatru într-un Act
„Mihail Sorbul”, prin 1994 – este vorba de O zi din viaţa
lui Robinson Crusoe -, a realizat, la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” din Botoşani, al cărui director este, un spectacol cu acelaşi titlu. Primul de acest
fel la acest teatru, care, pînă acum, a realizat spectacole
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doar pentru copii. Nu acest lucru este important, ci faptul amintit în preambulul acestui articol, şi anume acela
de a modifica, în scopul realizării unui spectacol fezabil,
en gros textul de bază, text care a mai fost pus şi pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti. Avînd în vedere că
Dan Cojocaru, în piesa lui, a plecat de la cel puţin două
cărţi – cea a lui Daniel Defoe, publicată în 1719, sub titlu Viaţa şi ciudatele aventuri ale lui Robinson Crusoe
din York, marinar, scrisă de el însuşi, precum, doar prin
aluzie în titlu, cartea lui Aleksandr Soljeniţîn, O zi din
viaţa lui Ivan Denisovici, publicată la noi abia după 1990
-, împănînd, în replici, tot felul de aluzii, fie livreşti, fie de
istorie recentă, cu scopul de a reflecta, prin prisma celor
două personaje, o lume care te obligă la izolare şi la condamnare de sine, putem spune că transformarea acestui
text, în viziunea lui Marius Rogojinschi, a căpătat multiple valenţe scenice, atît în ceea ce priveşte fluenţa replicilor, elipticitatea lor, făcînd dialogul viu şi uşor de
receptat de către public, cît şi păstrarea esenţei textului
de bază. Astfel, la textul de bază, simplificat în fondul
replicilor, care erau lungi, unele de tip monolog, cu extrem de multe informaţii şi aluzii, Marius Rogojinschi
a adăugat alte aluzii şi substraturi contextuale, plecînd
de la transformarea insulei într-o celulă de închisoare,
care pînă la urmă s-a dovedit a fi perimetrul unei ţări
cum ar fi România spaţiului concentraţionar. De aici
aducerea în mintea spectatorului la zi cu lecturile lui
Soljeniţîn, cu nuvela sa de excepţie şi personajul prototip (de închisoare), Ivan Denisovici, care nu transpare,
evident, în îmbrăcatul în zeghe, Robinson Crusoe, care,
însă, în evoluţia spectacolului, ţînînd de firul textului lui
Dan Cojocaru, trece, prin mai multe etape, de la şef de
trib, la împărat, apoi la rege, ca să ajungă preşedinte şi
dictator, într-o joacă asumată, dar şi de umplere a timpului, cu partenerul său de singurătate, Vineri, care nu
putea fi altcineva decît supusul acestuia, adică, în ideea
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regizorală, poporul mereu subjugat, un Vineri „tuciuriu”, dar educat şi tolerant. În cest excurs scenic, de tip
cinetic, cu scop repetitiv, sugerînd neieşirea din situaţie,
Marius Rogojinschi, se foloseşte, pe un spaţiu mic, concentraţionar, dar şi de scenă redusă, de toate elementele
artei spectacolului, incluzînd un al treilea personaj, de
tipologie totalitar-concentraţionară – miliţianul -, care,
astfel devine, deşi fără replică, dar plin de gesturi sugestive, frizînd pantomima, rezoneurul piesei re-compuse astfel de realizatorul spectacolului. Combinînd şi
alte elemente ludice, de tipul spectacolului de marionete, complexitatea transpunerii teatrale atrage atenţia şi
asupra acestui aspect deloc de neglijat, avînd în vedere
că spectacolul a fost conceput, în special, pentru tinerii
a căror percepţie despre realităţile totalitarismului nu
este una pe deplin formată. Spectacolul putînd deveni
astfel şi unul lecţie. Dar nu acesta, evident, este scopul
principal al realizării scenice a lui Matrius Rogojinschi.
Astfel, de la textul de bază la pretextul realizării spectacolului, Marius Rogojinschi ne obligă să facem un
ocol prin memoria noastră, obligându-ne să ne gîndim
la autori ca Paul Goma, Nicolae Steinhardt, Ştefan Ioanid, I.D. Sârbu sau chiar Marin Preda, care s-au ocupat
în scrierile lor şi de închisorile comuniste, de totalitarism. Ba, prin unele atitudini ale "leneşului" Crusoe, tolănit în pat, în aşteptarea "serviciilor" slugii sale, Vineri,

ne trimite la Oblomovul lui Goncearov, cu inducere
la lihtiseala care domină acum în spaţiul democraţiei
originale de la noi. Uneori sarcasmul, de tipul definirii
poetului, de exemplu, cu efect la public, duce spectacolul spre un comic agreabil, nu însă îngroşînd prea mult
această tuşă, scopul acestuia fiind cu totul şi cu totul altul, mai ales că transmiterea unor astfel de efecte publicului nu stă cu îndestulare la îndemîna celor trei actori,
şi în final chiar a încă unuia, care fac acum primul pas
spre o astfel de interpretare actoricească. Dar şi aşa, actorii Florin Iftode şi Marius Rusu, secondaţi foarte bine
de Valentin Ligi, reuşesc să scoată, sub bagheta lui Marius Rogojinschi, un spectacol de succes, cu care se poate ieşi în lume.
Ceea ce vreau să subliniez prin acest articol, ce ţine
loc de editorial, pentru că realizarea spectacolului de la
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” din Botoşani
a fost un real succes în faţa publicului botoşănean, este
faptul că textul unei piese de teatru, mai mult sau mai
puţin împlinit, poate constitui pretextul unui spectacol
teatral numai dacă realizatorul acestuia, cel ce îşi asumă toate modificările textului, are toate cunoştinţele la
îndemînă, de la cele ale compoziţiei unui text dramatic,
la cele ale artei actorului şi, mai ales, ale artei spectacolului, pe care - toate acestea la un loc - le însumează un
regizor bun.

Marius Rusu, în rolul lui Vineri şi Florin Iftode, în rolul lui Robinson Crusoe,
din spectacolul realizat de Marius Rogojinschi, la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache“ Botoşani
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„Poţi să fii cine vrei, poţi să te dai orice şi,
cel puţin o vreme, să fii crezut”
ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU IOAN GROȘAN
Ioan Groşan (n. 1954), prozator, dramaturg şi publicist. Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, a fost de-a
lungul timpului profesor, director artistic al studioului de creaţie cinematografică al Ministerului Culturii (condus de Lucian Pintilie) şi redactor la Contrapunct şi Academia Caţavencu, publicist-comentator la
cotidianul Ziua. Este membru al Uniunii Scriitorilor
din România. Volume publicate: Caravana cinematografică (1985, Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România); Trenul de noapte (1989); Şcoala

A

Andra Rotaru: Aţi debutat în revista “Echinox”, în 1974.
Au existat reacţii din partea cititorilor care v-au stânjenit? Care sunt cele mai mari capcane în care poate
cădea un scriitor după un debut “miraculos”, primit de
criticii literari cu laude?
Ioan Groşan: Aşa e, am debutat în „Echinox”, cu o recenzie „neutră” la un roman de – dacă nu mă-nşeală
memoria – Corneliu Ştefanache. Reacţii ale cititorilor, atunci, n-au existat. Ce reacţii să fie la o recenzie
banală?! Iar capcana imediată, primă, în care poate
să cadă un debutant este să se creadă buricul pământului, adică să aibă senzaţia că literatura începe şi se
sfârşeşte o dată cu el. Iar a doua, şi mai teribilă şi
decurgând din prima, este să se considere suficient
sieşi, să nu mai citească, să nu mai fie atent la ce se
petrece, estetic, în jur. Un scriitor care nu mai citeşte
e un ratat din chiar clipa când lasă cărţile celorlalţi
din mână.
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ludică (1990); Planeta Mediocrilor (ed. I: 1991; ed. a IIa: 2002); O sută de ani de zile la Porţile Orientului (ed.
I: 1992, Premiul pentru proză al Uniunii Scriitorilor
din România; ed. a II-a: 2001, ed. a III-a: 2007); Jurnal
de bordel (1995); Nutzi, spaima Constituţii. Jurnal de
Cotroceni (1998); Judeţul Vaslui în NATO (2002); The
Cinematography Caravan Kevin McCarthy (Trans)
(2009); Un om din Est, [vol. I], Noul Scris Românesc –
Tracus Arte (2010). Nuvelele şi povestirile sale au fost
traduse în franceză, germană, maghiară, poloneză,
rusă şi vietnameză.)

A.R.: În 1985 aţi debutat şi editorial, cu volumul de povestiri “Caravana cinematografică”. În 2009, regizorul
Titus Muntean s-a inspirat dintr-una dintre nuvelele
acestei cărţi şi adaptat cinematografic, cu titlul omolog, „Caravana cinematografică”, film în coproducţie
româno-germană, cu actori precum Mircea Diaconu
sau Dorian Boguta. Aţi fost co-scenarist? Aţi simţit că
filmul a ieşit pe măsura nuvelei?
I.G.: Culmea e că eu n-am văzut filmul până acum. A
fost prezentat în Coreea de Sud, în Bulgaria, probabil şi-n altă parte, nu şi-n România. Scenariul, foarte
apropiat de nuvelă, nu l-am scris eu, ci regizorul, Titus Muntean, în care am încredere. Şi eu sunt curios
de ce-a ieşit.
A.R.: Care sunt cele mai mari pericole atunci când se
transpun pentru marele ecran, romane?
I.G.: Sunt pericole multiple pe care un scenarist, un regizor şi chiar producătorul trebuie să şi le asume. În
mod fatal, un roman ca „Război şi pace” nu poate
HYPERION
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fi transpus pe ecran în toată complexitatea lui epimai „vie” şi oricum mai coerentă decât existenţa
că, filozofică ş.a.m.d., deşi filmul omonim al lui Sernoastră de zi cu zi. Consider şi acum „Toate pânzele
ghei Bondarciuc nu e rău. Modelul de fidelitate faţă
sus” o carte mare.
de un roman, de translaţie aproape desăvârşită între
un limbaj (literar) spre altul (cinematografic) rămâ- A.R.: Ce v-a oferit Bucureştiul, faţă de alte oraşe posibile
ne pentru mine „Ghepardul” lui Visconti. Dar specia
în care aţi fi putut locui şi scrie?
narativă ce se potriveşte cel mai bine adaptării filmi- I.G.: O să dau un mic citat din romanul meu, „Un om
ce este nuvela, povestirea. Dovadă – „Reconstituirea”
din Est”, care tocmai a apărut: „În oraşul ăsta, pe
lui Lucian Pintilie” după nuvela lui Horia Pătraşcu.
mari porţiuni, poţi să fii cine vrei, poţi să te dai orice
Şi-mi aduc aminte de un banc: doi şoareci ronţăie
şi, cel puţin o vreme, să fii crezut”. Adică Bucureşpeliculă într-o cabină de proiecţie. „Tu ce ronţăi?” –
tiul îţi oferă o „bucurie a anonimatului” (e şi titlul
zice unul. „Pe aripile vântului”, răspunde celălalt. „Şi
volumului de debut al poetului şi prietenului Eugen
cum e?” „Era mai bună cartea”.
Suciu), anonimat din care poţi oricând să ţâşneşti,
fiindcă, orice-am spune, şi „soarele literaturii” tot de
A.R.: Aţi fost o perioadă director artistic al studioului
la Bucureşti răsare...
de creaţie cinematografică al Ministerului Culturii
(condus de Lucian Pintilie). Ce aduce în plus unui A.R.: De multe ori, frecventaţia serile de literatură şi muscriitor, lumea cinematografiei?
zică de la MNLR. Ce găsiţi că e nou acum, proaspăt,
I.G.: M-a fascinat dintotdeauna lumea cinematografifără metehne, mai original în ce se scrie, fie că-s scriică, a platourilor de filmare, şi am avut şansa imentori tineri sau deja consacraţi? Ce aveau în plus întâlsă de a mă fi luat alături de el, câţiva ani buni, Lunirile literare de altădată?
cian Pintilie. Ba am şi „jucat” în două filme de-ale I.G.: Faţă de cenaclurile de altădată, serile de muzică şi
Domniei-Sale, „Balanţa” şi „Prea târziu”. E un unipoezie de la MNLR sunt mai degrabă celebrări ale
vers aparte, cu alte legi decât cele ale scrisului. De la
unor scriitori, consacraţi sau nu. La întrunirile anPintilie am învăţat – dac-am învăţat... – că talentul,
tedecembriste mergeai cu spaimă. Dacă scriai prost,
geniul în cazul său, trebuie să se sprijine pe rigoare,
comentatorii de la Cenaclul de Luni sau de la „Echipe o disciplină de fier. E o muncă sisifică, de echipă,
nox” – şi bănuiesc şi cei din cenaclurile ieşene sau
e ceva asemănător – cum zicea tot Domnia-Sa – cu
timişorene – erau necruţători. Nu exista milă. Ţin
„o sculptură a apei”. Apoi, dintr-o experienţă cinemaminte că pe mine, când am citit prima oară la „Echitografică, mai poţi învăţa, ca scriitor, şi alte chiţibunox”, m-a „ras” – şi pe bună dreptate! – Eugen Uricaşării: tehnica montajului, a suspansului, a secvenţeru. Pe vremuri, aceste cenacluri erau adevărate şcoli
lor „au ralenti” etc.
critice. Acum critica, în sensul ei de exigenţă, e tot
mai rară şi-n reviste, a cam abdicat de la statutul ei.
A.R.: Aţi avut o copilărie frumoasă după cum spuneaţi
Păcat.
într-un alt interviu. Şi multe experienţe inedite, mai
ales cu nişte peşti care vă făceau să vă închipuiţi că A.R.: An de an, participaţi la Salonul de carte de la Paris.
sunteţi urşi grizzly şi îi vânaţi din apele Someşului. A
Ce are în plus, faţă de târgurile de carte de la noi? Vcontat această experienţă benefică a copilăriei în anii
aţi prezentat volumul “Un om din Est” / Un homme
de mai târziu, ca scriitor?
de l’Est, Éditions Noul Scris Românesc (2009), la TârI.G.: Orice scriitor, în fond, se „trage” din copilărie, aşa
gul de carte de la Paris. Cum a fost întâmpinat? Cât
cum marea proză rusească iese de sub mantaua lui
de bine se potriveşte această carte, cu profilul lumii
Gogol. Experienţa copilăriei, benefică sau nu, este
literare franceze?
fundamentală pentru creaţie. E zăcământul, rareori I.G.: Nu chiar an de an... Am avut primăvara ăsta onoasteril, din care, prin extracţie şi prelucrare, apar perea şi plăcerea să lansez „Un om din Est” la Salonul
pitele, bucăţile de aur masiv.
de la Paris, la standul României, şi să mă bucur acolo
de prezenţa lui Dumitru Ţepeneag, Bujor NedelcoA.R.: Una dintre cărţile de început ale copilăriei a fost
vici, Mihai Dinu Gheorghiu, Mircea Mihăieş, Mag“Toate pânzele sus” de Radu Tudoran. Mama dvs. era
da Cârneci, Aurora Cornu, Odile Serre, Ada Milea,
bibliotecar. Atât de încântat de această carte, ea a fost
Marius Ghica (coeditorul, alături de Ioan Cristesşi punctul de plecare al unei rescrieri, astfel născâncu, al cărţii), plus un număr surprinzător de mare
du-se prima dvs. exersare într-ale prozei. În ce fel aţi
pentru mine de studenţi şi bursieri români în Franrescris-o? Cu aceleaşi personaje, alte acţiuni? O mai
ţa. Am vândut zece cărţi, echivalentul a douăzeci de
aveţi?
beri în Cartierul Latin.
I.G.: Am rescris „Toate pânzele sus” până la un punctul
în care incipienta mea conştiinţă critică mi-a spus că A.R.: Ce planuri literare deja puse pe picioare sunteţi
sunt într-o eroare. Erau cam aceleaşi personaje, cam
gata să ne “serviţi”?
aceeaşi acţiune. „Manuscrisul” s-a pierdut; ce-a ră- I.G.: Deocamdată, nu am decât planul să-mi vând bine
mas însă de-atunci, mereu, e ideea că există şi o altă
cartea, pe care am scos-o în regie proprie.
lume decât cea „reală”, lumea cărţilor, uneori chiar
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UN romancier DIN EST

Cel puţin trei ardeleni, din generaţii diferite, în literatura ultimelor decenii, au rupt gura tîrgului. Primii au intrat cam odată în arena nesăţioasă a cititorilor de dinainte de 1990: Ioan Groşan şi Ion Mureşan. Cel de al treilea,
tot un Ioan, de data aceasta Es. Pop, a venit imediat după
1990. Nu despre toţi trei scriu aici cîteva cuvinte, deşi, cu
prisosinţă, ar merita-o fiecare în parte, ci despre Ioan Groşan, care, parcă în tandem cu Muri - care-şi amînă sine die
Cartea alcool -, ne-a tot făcut să aşteptăm romanul pe care,
de cîte ori stăteam la o masă, în diverse ocazii şi locuri, şi
se nimerea să fie şi Nicolae Breban, acesta i-l cerea insistent, spunînd că, odată cu publicarea lui, va fi romancierul
pe care el îl aşteaptă. Nicolae Breban mai spunea că el încă
nu a debutat în proză scurtă, în nuvelă, dar o va face cînd
Ioan Groşan va debuta în roman. Ioan Groşan şi-a publicat primul volum al romanului promis – Un om din Est.
Asta ar însemna ca Nicolae Breban să debuteze, în sfîrşit,
cu o carte de nuvele. Evident că, între timp Ioan Groşan a
publicat diverse cărţi, unele savuroase, de tiraj, iscate din
jurnalismul pe care l-a practicat ca modalitate de a-şi cîştiga existanţa (într-un mod distractiv, la „Academia Caţavencu”, şi, într-un mod de implicare în viaţa politică, de
cele mai multe ori cu măiestrită ironie, în unele cotidiane),

A
Ioan Groşan

Un om din Est*

Acceleratul spre Bucureşti sosi în gara Mediaş cu o întârziere de douăzeci de minute. El stinse ţigara pe peron
cu vârful bocancului şi urcă. Îşi găsi locul lângă uşă în
compartimentul de clasa a II-a, plin. Trenul porni. Se
aşeză şi privi: un ofiţer de artilerie; o ţărancă ţinând în
braţe o pungă mare, burduşită, de rafie, care nu mai
avusese loc la bagaje; o tânără la geam citind o carte; în faţa ei un ţigan elegant, cu o pălărie neagră cu
boruri largi trasă peste ochi, aţipit; o doamnă într-o
scurtă de vulpe polară, tot privindu-şi ceasul; un tânăr
uscăţiv, doar într-un trening roşu-albastru cu însemnele echipei „Steaua».

Cu douăzeci de minute întârziere încă din Mediaş, cu încă
alte vreo douăzeci pe parcurs, însemna că va ajunge în Gara de
Nord, în cel mai bun caz, pe la şase seara. Cu încă douăzeci, hai
treizeci, din gară până la... Ce mama dracului, tot timpul uită.
Scoase din buzunarul interior al hainei de piele carneţelul cu
adrese şi-l dădu la litera V. Vianda: str. Moise Nicoară, bl.D2,
sc.B, ap.65. Cine-o mai fi fost şi Moise Nicoară ăsta? Adresa o
obţinuse dându-i o cutie de bomboane secretarei şcolii, care făcea şi pe responsabila de personal. „Dar, domnu’ Borna - întrebase bănuitoare secretara - dumneavoastră nu v-a dat domnişoara Vianda adresa?” „Ba mi-a dat-o, da’ nu ştiu unde-am puso” - minţise el. „Şi n-are telefon?” „N-are, doamnă. Ea a făcut
cerere, da’ ştiţi cum e în Bucureşti: până se-aprobă, până vin ăia
de la Telefoane...” şi scosese cutia cu bomboane, iar secretara
deschise un registru şi -victorie! - îi dăduse adresa.
Deşi era o zi neobişnuit de călduroasă pentru acea decadă
din decembrie, în compartiment era rece: părea că trenul conservase frigul din zilele anterioare. Nimeni nu scotea un cuvânt.
Cu excepţia ţiganului care dormea şi-a domnişoarei care citea,
ceilalţi, îngheţaţi, priveau abătuţi în gol.
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altele cu atenţia mărită la stilul care l-a consacrat odată cu
mult apreciata Caravană cinematografică.
Simonidic, fără să-l fi ameninţat cineva din urmă ca
pe poetul antic, Ioan Groşan a amînat cît a putut de mult
apariţia acestui roman, din care, cu parcimonie, publică
primul volum. Ceea ce ar putea însemna că romancierul
este pregătit să ne dea un ciclu de romane. Cine ştie. Şi
mai ales, cît va trebui să mai aştepte cititorul... Un om din
Est vine cu suficientă întîrziere, dar, să zic aşa, la timp, sub
un mecenat, în care, în colofonul de la sfîrşitul cărţii, Ioan
Groşan îi aminteşte cu recunoştinţă pe cei care l-au sprijinit în scrierea şi publicarea cărţii, mai ales pentru faptul
că unii i-au oferit zile, săptămîni şi chiar luni de sejur în
care a scris mare parte din roman. Cartea a apărut, totuşi,
în urma programului pe care Copyro l-a lansat începînd
cu anul acesta. Păcăt însă de condiţiile deloc onorante ale
Editurii Noul Scris Românesc- Tracus Arte, care face dintr-un obiect frumos, în alb- negru, o carte care, răsfoită
doar o singură dată, îşi pierde foile. Păcat.
Prezentăm în acest număr al revistei, pe lîngă interviu,
un fragment din roman, publicînd şi o apreciere critică
asupra acestei atît de mult de aşteptate apariţii.
Gellu DORIAN

Ieşi pe culoar să fumeze. Prin geamul murdar defilau dealurile sterpe dinspre Sighişoara, la fel de întunecate ca acelea, negre de fum, de lângă Copşa Mică.
Dac-ar găsi-o în jur de şapte şi-ar avea o explicaţie lămuritoare, firească, fără patimă, ar mai putea prinde la întoarcere
rapidul de zece seara spre Cluj, pe la trei noaptea ar fi înapoi în
Mediaş, până la şase, când pornea autobuzul spre A., ar sta la o
votcă în bufetul gării, iar la opt ar fi la Sâri-neni. Votcă.
îşi aduse aminte şi scoase din buzunarul de la spate al blugilor, pe furiş, recipientul plat, de cow-boy. Se uită în stânga şi-n
dreapta, apoi trase o duşcă.
Da, aşa ar fi ideal: să-i vorbească senin, calm, matur: „Uite
ce s-a întâmplat, Vianda. Eu n-am vrut să-ţi fac rău, dar...” Dar
ce? Ce să-i spună? Că nici el nu mai înţelegea nimic, de ce şi de
unde pornise totul. Adică ba nu, ştia de unde pornise, din ziua
când directoarea căzuse prima oară în budă. Cu două zile înainte de întâmplare, vipera bătrână îl repartizase ca diriginte la cea
mai rea clasă a V-a, formată din cei mai slabi elevi care trecuseră
cu chiu cu vai clasa a IV-a, din doi repetenţi rămaşi din clasa a
VI-a şi din copii de ţigani pe care trebuia să-i aduci cu arcanul la
şcoală; copii altfel nu proşti: totul era să-i aduci şi să-i ţii la ore.
Ca să se răzbune măcar aşa, imaginar, pentru porcăria pe care
i-o făcuse, din pură răutate, scorpia, scrisese în joacă o scenă în
care scândurile din WC-ul profesorilor se rupeau şi directoarea Oproiu cădea în rahat. După trei zile directoarea căzu. El se
amuzase copios, apoi i se făcuse frică: dacă cineva, Sâri-neni de
exemplu, ar fi citit din întâmplare ce scrisese el în caietul roşu,
n-ar fi devenit principalul suspect, n-ar fi fost bănuit că el pusese totul la cale? Vruse să rupă paginile respective, dar ceva îl
îmboldi să n-o facă, ba chiar îl împinse să dezvolte prima scenă
într-o secvenţă mai amplă, cu personaje, elevi, profesorul Cărmăşan şi cu acelaşi deznodământ: directoarea în rahat până la
brâu.
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Când văzuse mulţimea de elevi alergând spre WC-ul de
lemn şi pe Cărmăşan scoţând-o de-acolo pe directoarea albă ca
varul la faţă şi învelind-o cu o pătură, se îngrozise. Alergase acasă, pusese mâna pe telefon şi-l sunase pe Nelu Sanepidu, să-i
spună tot, dar Nelu îl ascultase apatic, nu realiza grozăvia faptului, părea mai degrabă interesat de o apariţie din dimineaţa
aceea, de... Da, de Vianda.
Vianda. Mai trase o înghiţitură. Ce să priceapă ea din toate
astea? N-ar fi priceput nimic. Dar cine să priceapă? Poate Nelu
Sanepidu. Poate nici el.
Sighişoara. Cetatea de pe deal se ivea printr-o ceaţă uşoară, trimiţându-şi stingheră turnurile către cer. Urcă puţină lume.
Reveni în compartiment. Aceeaşi tăcere stânjenită, de parcă
oamenii erau pedepsiţi să nu vorbească, îşi aduse aminte de un
film ciudat pe care-l văzuse cu ani în urmă, o ecranizare după
nuvela unui scriitor belgian, „într-o seară, un tren”. În film, dar
şi-n nuvelă, excelentă, toţi pasagerii din tren păreau că dorm; de
fapt erau - fără ca personajul-narator să-şi dea seama de la început de asta - morţi.
Tovarăşii lui de compartiment dădeau impresia că sunt şi ei
cuprinşi de-o amorţeală generală: până şi tânăra care citea întorcea paginile cu încetinitorul, fără să scoată cel mai mic zgomot.
Ieşi din nou să fumeze. Deschise geamul şi aerul de-afară,
mai cald decât cel dinăuntru, îl făcu, paradoxal, să-şi amintească
de plosca mică din buzunarul de la spate. Bău.
Acceleratul mergea enervant de încet şi el avu timp să observe un cârd de căprioare care păşteau liniştite lângă o arătură,
la nici o sută de metri de linia ferată, fără să se sinchisească de
tren. Erau la fel de blânde ca bietu’ Gică Şchiopu. Surâse sardo
nic: dar nu ca gigantul iui Willy, cerbul-fantomă. Ăla nu putea
fi prins, aşa cum îl prinsese Willy la pocher, el cu careu de aşi,
Willy cu quintă roială la popă. Avusese certitudinea că Willy trişase, dar nu ştia cum. Se înfuriase cum n-o mai făcuse de mult
- tot salariul pierdut într-o singură tură! - şi întrebase candid:
„Willy dragă, ce-ţi place ţie mai mult şi mai mult? „Ştiu şi eu, mă
Iuliu? - răspunsese Willy, luat prin surprindere. Cred că... pădurea... cerbii...” Ei bine, lasă că-ţi dau eu ţie cerb, de n-o să-l poţi
duce! - se gândise el şi scrisese toată noaptea aceea în caietul
roşu. Apoi ieşise pe teren, în zona Bolbocului: ar fi vrut să vadă
el primul cerbul. Dar nu-l văzuse, lui nu i se arătase. În schimb,
îl văzuse şi dăduse sfoară-n ţară Willy.
Abia atunci realizase că treaba devenise stranie. Părea că un
Dumnezeu ironic, tainic şi binevoitor, căpătase o bruscă simpatie pentru el şi şi-l luase ucenic, îngăduindu-i din când în când
să-i imite harul creativ, ba chiar împrumutându-i ceva din El ca
să-l lase cu adevărat să aducă pe lume întâmplări şi fiinţe nedesăvârşite, un fel de ciorne de viaţă, şi căruia, mai apoi, asemeni
unui profesor bun corectând cu blândeţe o temă parţial greşită,
îi arăta, uşor amuzat, neajunsurile: „Această femeie nu poate să
existe, nu poate să apară cu adevărat în lume, dragul meu. pentru că o vrei prea desăvârşită”. Sau: „Această întâmplare nu poate fi crezută şi deci îşi pierde înţelesul. Coerenţa, dragul meu,
coerenţa – părea a-i spune Dumnezeul cel bun, răbdător şi vag
plictisit, uitându-se spre masa lui unde, cu efort, tulburat de neaşteptata putere ce i se dăduse, se repezea pur şi simplu să închipuie, să facă o lume nouă din puţinul lut rămas de la Maestru
– coerenţa şi echilibrul, dragul meu, nu minunile. Minuni în vremea noastră nu văz a se mai face”.
Da, coerenţa şi desăvârşita, captivanta curgere a unui text îşi dădea şi el seama - astea erau importante. Şi mai observase
ceva: că o bucată, o scenă, o schiţă nu „ieşeau” (şi aici verbul „a
ieşi” nu avea sensul de „a reuşi”, ci de a ţâşni, de a se întrupa
în real) decât dacă erau scrise bine. Avea atâta simţ critic încât
să vadă dacă o pagină sau mai multe capătă acea pregnanţă şi
provoacă acea emoţie fină pe care o dă numai valoarea şi se temea să compună mari „tablouri” epice, incontrolabile de fapt; se
mulţumea cu mici crochiuri, cu desene narative rapide, în tuşe
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clare, a căror trecere în real, chiar imperfectă, o savura ca un olar
ce vede cum din mâinile lui o bucată informă de lut devine un
vas frumos, longilin.
Însă ceea ce-l buimăcise într-adevăr fusese un amănunt din
secvenţa provocatoare pe care o scrisese cu câteva ore înainte de
a merge la cheful de instalare a Viandei la Hilde tante: amănuntul acela ţinea de vestimentaţia ei: când o văzuse apărând din
bucătărie exact cum o descrisese el. Într-un taior şi-o fustă albe,
avusese realmente un şoc. Continuase verbal scena mai mult
din inerţie, ştia replicile aproape pe de rost, dar n-o dusese până
la capăt aşa cum o pusese în pagină, ci smulgându-se din scaun, de lângă Willy, plecase acasă, cutremurat de spaimă. Fiindcă
avusese atunci revelaţia certă, cumplită, că textele sale, oricât de
bine ar fi fost scrise, nu „intră” în real decât dacă fac rău.
Ar fi putut oare să-i explice Viandei acest lucru? Să-i spună:
„Ştiam că nu te-ai fi uitat în vecii vecilor la mine dacă nu te-aş
fi provocat şi jignit grosolan. Am tăcut-o intenţionat, ca să-ţi
atrag atenţia asupra mea. Mai mult, mi-am pregătit, am..., am...
am scris scena, am imaginat-o înainte şi chiar aşa a fost până la
un punct, pentru că aproape tot ce scriu...”
Nu, nu l-ar crede, ar zice că-i nebun. Şi oare nu era? Chiar
dacă, fără să scrie asta, prevăzuse şi telefonul ei de a doua zi?
Cum zicea dragul de Mazilescu: „doar prevăzusem totul/ până
în cele mai mici amănunte/ până la limita peste care nu se mai
poate trece”. Nu depăşise cumva limita?
Apoi urmase scena din pădure şi el ştiuse imediat că ea preluase iniţiativa, că ea „scria” acum şi că el nu mai e decât acel
personaj banal, uşor ridicol, victima propriilor stări: îndrăgostitul. Se lăsase târât cu bună ştiinţă în această imposibil de stăpânit stare „de bine”, deşi gândul care nu-i da pace era că la originea ei, a stării, stă tot răul. Şi că nu putea dura. Cum nici nu
durase.
Suspină neauzit şi duse mâna la spate: votca.
Dar ce minunăţii trăise! Vianda era, vedea toată lumea, de
o rară frumuseţe senzuală, o apariţie după care întorceai nu
numai capul, ci-ţi venea să dai înapoi şi timpul inutil în care
n-ai cunoscut-o. Nu-i stătea bine supărată, încruntată; dar când
zâmbea, pe chip îi apărea o lumină asemenea celei ce se iveşte
brusc printr-o spărtură celestă în nişte nori Nimbus. Şi pentru o
fracţiune de secundă, în întredeschiderea buzelor, zăreai strălucirea mată a unui canin care ieşise din curbura altminteri impe
cabilă a danturii cum iese în evidenţă într-o haită cenuşie un pui
alb de lup. Era ca un carnasier rămas din negura vremilor, vag
domolit de civilizaţie.
Trenul încetini şi mai mult. Privind nişte câini care zăceau la
soare printre primele blocuri din Braşov, îşi aminti ce-i spusese odată Nelu Sanepidu (chiar, pe unde-o fi umblând bezmeticul? Nu mai apăruse pe la şcoală de-o săptămână): „Este extra
ordinar, mă Iuliu, cum simt femeile animalul sentimental rănit
din noi, din fiecare. Nu trec două zile, uneori nici câteva ore de
când ai fost părăsit de una, timp în care tu, ca un căprior Thompson atacat brusc şi scăpat ca prin urechile acului de asaltul unei
superbe femele de ghepard, îţi lingi rănile încă sângerânde în
hăţişul unui bar sau al unei biblioteci, gândindu-te mereu la ea,
la femela-ghepard ce te-a abandonat plin de sânge - că o alta,
exact în intervalul ăsta, te caută cu glas suav, te sună aparent fără
sens, de fapt invitându-te la un nou carnagiu, Şi tu, căpriorul
Thompson, încă împleticindu-te, ieşi la lumină şi începi să ţopăi
în faţa ei, ca să-ţi arăţi forţa şi virilitatea, înainte de a fi, inevitabil, doborât din nou. Iar femeile astea - îi mai spuse atunci Nelu
Sanepidu - care ne pun la pământ fără nici un scrupul, nu sunt
femele-ghepard: ele, chiar când atacă, au o anumită nobleţe: îşi
dau seama când trebuie să renunţe la goană şi te lasă în pace. Nu,
Iuliu: femeile de care-ţi vorbesc şi de care trebuie să te fereşti ca
de dracu’ sunt hiene”.
Dar pe el - se gândi în timp ce trenul intră în primul tunel
spre Predeal - cu toate că avea „răni” din cap până-n picioare,
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nu-l sunase nimeni. Nici o femelă nu simţise că era rănit, dar
viu. Poate nici nu sunt viu, gândi, sunt ca pasagerii din nuvela
belgiană. Poate sunt un hoit căzut undeva unde nici necrofagele
nu pot ajunge.
Ultima înghiţitură. Va trebui să reumple plosca în Gara de
Nord, să nu rămână prin Bucureşti fără combustibil. Se uită
prin geamul dinspre culoar în compartiment: nu se clintise nimeni; până şi domnişoara aţipise cu cartea în poală. Da, lectura
ducea uneori la somn. Dar nu pe el, nu. Mai ales că în ultimele
zile citise, studiase „specialializat”, ca un doctorand conştiincios,
un subiect anume: gelozia. Şi-şi aduse aminte când îi muşcase
prima oară acest şarpe veninos inima: în ultima lor noapte la
cabană. Trecuseră zile bune de la scena din pădure şi ei, în pat,
nu mai aveau nici o reţinere în a da drumul acelor gingăşii perverse care solidifică un cuplu şi care îl pot, Dumnezeu ştie de
ce, şi distruge. Cum se dăruie la pat o femeie care iubeşte, n-o
face nici cea mai profesionistă târfă din lume. El stătea întins pe
spate, gol, trăgând cu coada ochiului la sticla de coniac de pe
noptieră, când deodată ea îşi smulse capul dintre coapsele lui:
„Cum dracu’ faci?!” „Poftim?” - zisese el. „Cum dracu’ faci? Sperma ta e dulce!” Diabet, se gândise el. O clipă fu mândru: sperma
mea, spre deosebire de a celorlalţi, e dulce. Apoi, în clipa următoare, ca o explozie uriaşă într-o rafinărie, îi bubuise în creieri
întrebarea: DE UNDE ŞTIE EA CE GUST ARE SPERMA CE
LORLALŢI?! „De unde ştii tu - spusese el rar, ridicându-se în
fund şi aprinzându-şi o ţigară - ce gust are sperma?” Ea îşi dădu
seama de gafa: „Nu ştiu... aşa mi-au spus nişte colege...”. El nu
mai zisese nimic, însă, de nicăieri venind, simţise cum gelozia îl
invadează ca o maree de bitum.
Da, gelozia. Trebuia să lupte, cu armele lui, împotriva ei. Cu
armele lui literare. Dar cum să lupţi împotriva celei mai teribile
forme a ei, gelozia retroactivă? Cum să te întorci în timp şi să-l
scoţi din pat pe porcul care-ţi posedă gâfâind viitoarea iubită,
pe atunci adolescentă?
După dispariţia ei din orăşel, se gândise ce călii mari vorbesc despre gelozie. Ii veniră în minte două titluri: „În căutarea
timpului pierdut” şi „Sonata Kreutzer”. Le avea pe amândouă.
Cu creionul în mână urmărise sfâşierea grandioasă a lui Swann
învârtindu-se pe lângă fustele Odettei şi autoaprinderea continuă, masochistă, a lui Pozdnîşev, ba chiar făcuse rost de un disc
cu sonata, apărut în URSS, în interpretarea lui Yehudi Menuhin
şi-a lui Wilhelm Kempff, pe care-l ascultase degeaba ore în şir,
fiindcă nu-şi dădea seama cum un presto şi un andante pot duce,
în mintea cuiva, la adulter. Dar în faţa măreţiei torturii celor doi,
a lui Svann şi-a lui Pozdnîşev, se simţise mic, mic de tot, ca un
minuscul vulcan noroios pe lângă o explozie solară.
Ploieşti. Şi nu mai avea nimic de băut.
Gelozia, da. Poate că nu e decât presimţirea galopantă a unui
mare seism interior, aşa cum animalele, înaintea unui cutremur,
îl presimt şi încep să se agite, să tremure, aproape să-nnebunească. Şi la fel cum un cutremur e până la urmă inevitabil, şi
gelozia este, în toate cazurile, ireversibil justificată, creându-şi
propriul obiect, obligându-l să se nască: trădarea fiinţei iubite.
E o - medita el - extraordinară exacerbare a simţurilor, o ascuţire aproape insuportabilă a intuiţiilor, de o asemenea intensitate a imaginilor în care iubita te-nşeală, încât, ca şi cum sfera
invizibilă a chinuitelor tale bănuieli i-ar ţine captivi pe presupuşii amanţi, chiar asta se va întâmpla: vor face, într-un final,
dragoste.
Trenul intră în Gara de Nord la şase şi zece. Nu se-nşelase
în privinţa orei de sosire decât cu zece minute. Deja se-nserase. Luă, aşa cum planificase, metroul spre Piaţa Unirii. Oamenii care stăteau pe scaune păreau copii ale celor din tren: aceeaşi somnolenţă şi încremenire a privirilor în gol, aceeaşi tăcere
marcată de sunetul roţilor pe şine. Nu se vedeau nici măcar cerşetorii care bântuiau vagoanele în preajma sărbătorilor de iarnă.
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Dar ce conta? într-o jumătate de oră cel târziu, o va vedea pe
Vianda.
Vianda. La vie un rose. La viande rose. Sexul ei. Despicătura
trandafirie care-l făcuse din om, neom. Şi-şi aminti înduioşat
cum, după ce ea adormea, muta veioza de pe noptieră în aşa
fel încât, precum calupul luminos care cădea pe cadavrul din
„Lecţia de anatomie”, fascicolul de raze să cadă, dezvăluindu-l,
pe mijlocul ei. De fapt, gândi amuzat, şi el, în pat, era „rembrandtian”: îi plăcea ca fanta povăţuită pornind din veioză să
descopere în întunericul camerei un umăr, o jumătate de chip,
un sân, arcuirea unei coapse, iar restul să rămână în penumbra
vorbitoare a oftaturilor, a ţipetelor ori îndemnurilor lor şoptite.
Nici întunecime absolută, nici lumină perfectă, ci doar misterul
mizerabil şi vital al penumbrei.
ÎI trezi un claxon prelung şi-un bot de „Dacie” la câţiva centimetri de genunchii lui. Când dracu’ ieşise din metrou?! „Băăăi,
ameţitule - scoase şoferul taxiului capul pe geam - tu te uiţi pe
unde umbli? Futu-te-cur să te fut, tu vrei să mori, mă?!”’ Nu e o
soluţie, gândi, şi, în chip de scuze, duse mâna la inimă, ca Hagi
ascultând imnul ţării la Mondialele de fotbal. „Du-te-n pizda
mă-tii de bou”, zise condescendent şoferul şi demară.
Se uită în jur: era în plină intersecţie, la colţul magazinului
„Unirea”. Trecu pe trotuar şi-o luă spre Piaţa Alba-Iulia. După o
sută de metri se opri şi scoase din geanta de umăr un ghid al Bucureştiului împrumutat din cabinetul de geografie. Strada Moise Nicoară trebuia să fie pe undeva pe-aici, o identificase încă
de ieri. Da, o găsi, era mai în faţă, căzând perpendicular pe bulevardul pe care se găsea acum. Porni şi uitându-se în spate, văzu
că-l urmează un câine negru, de statură mijlocie, cu acea privire
ipocrită, oblică, dintr-o parte, a câinilor vagabonzi. După câţiva
paşi se opri. Se opri şi câinele. „Marş!” - făcu el. Câinele nu se
clinti. Se prefăcu că fuge în direcţia lui: câinele o luă şi el. Iară
grabă, înapoi. Se întoarse şi merse înainte pe artera largă ce prelungea bulevardul „Victoria socialismului” venind dinspre Casa
Republicii. Trecu pe lângă un şir de blocuri neterminate ce-şi
căscau ferestrele goale ca nişte răni de obuz: victoria socialismului nu ajunsese până aici.
După cinci minute, consultă din nou ghidul, o coti în stânga
printr-un gang şi da, asta era, strada Moise Nicoară. Îşi încetini
paşii, privind în stânga şi-n dreapta: era deja şapte seara şi ea ar
putea să apară oricând, surprinzându-l cum dă târcoale ca un
hoţ blocului ei: bloc D2, scara B, etaj 3, apartamentul 65.
Îl găsi imediat. Era un bloc de patru etaje, vechi, pe care
înşiruirea maiestuoasă de blocuri noi, semeţe, de pe bulevard,
îl ascunsese în spate ca pe-o relicvă jenantă a începuturilor
socialismului.
Intră în holul scării B. Nicio lumină. Aprinse bricheta şi-o
purtă de-a lungul şirului de cutii poştale: niciun nume. Nici pe
lista de întreţinere, unde figurau doar numerele apartamentelor. Se uită la numărul 65: întreţinerea era la zi. Are bani, gândi.
Deschise cu grijă uşa spre scări şi bâjbâi după balustradă. Începu să urce încet, pipăind după trepte cu vârful bocancului. La
etajul I aprinse scurt bricheta să vadă cum se continuă scara. Ce
explicaţie ar da dac-ar ieşi cineva dintr-un apartament şi l-ar întreba ce caută acolo?
Dar nu ieşi nimeni. Ajunse la trei. Aprinse bricheta. Drept
în faţa lui - uşa cu numărul 65. Aici, deci. Se apropie în vârful
bocancilor şi-şi lipi urechea de uşă.
Nimic. Niciun zgomot. N-o fi acasă. Să-i lase un bilet, să-i
scrie că... Iar să scrie?! - urlă în el un gând panicat. N-o să scrie
nimic, o s-o aştepte afară. Aprinse bricheta, se uită cum sunt
plasate apartamentele pe palier: după poziţia lui, apartamentul
65 trebuia să aibă geamurile spre stradă.
Coborî, de data asta familiarizat cu treptele şi coturile balustradei. Ieşi în stradă şi... câinele. Se uită în jur după o piatră,
un lemn, ceva, şi câinele, învăţat cu gesturile astea, fugi apatic
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câţiva metri mai încolo. El renunţă la intenţia belicoasă şi în
cercă să-şi dea seama care din ferestrele de la etajul trei, de deasupra intrării B, sunt ale ei. Toate erau întunecate. Fixă două
care păreau cele mai plauzibile. Zâmbi: poate greşesc şi eu fereastra Viandei cum a greşit Svvann fereastra Odettei.
Problema era unde să se-ascundă ca să aibă sub observaţie
intrarea fără să fie văzut când ea s-ar fi apropiat singură sau...
sau cu cineva. Înghiţi în sec şi înghiţitura îi aduse aminte că,
boul, nu-şi mai umpluse recipientul cu ceva, cu orice. Asta e.
Vizavi de blocul Viandei. peste stradă, faţă-n faţă, era unul
identic. Ei, dac-ar putea să intre-n el, într-un apartament la
etajul trei, ce pândă excepţională ar fi! Ca-n „Conversaţia” lui
Coppola.
Apoi îi veni o idee: cine ştie, poate că... Era o posibilitate, un
milimetru de posibilitate să fie acolo, cum era la blocul cu patru
etaje în care locuiau părinţii, în Nord. De ce să nu verifice?
Ocoli blocul D3 şi merse în spatele lui. Să nu-şi creadă ochilor: scara exterioară de incendiu era acolo! îi veni să sară-n sus
de bucurie. De fapt, nu era o scară de incendiu, pentru că n-avea
legătură cu niciun apartament, era o scară care, fixată din loc în
loc în perete, ducea pur şi simplu sus, pe terasa blocului.
Se apropie, puse mâna pe ea, o zgâlţâi. Era ruginită, dar părea solidă, fixată bine.
Îşi duse breteaua genţii peste cap, pe celălalt umăr, se caţără pe primul fustei şi începu să urce. Să nu mă uit în jos, gândi.
Ajunse sus, se prinse cu o mână de balustrada de tablă care
învelea marginile terasei, îşi trecu genunchiul drept peste balustradă, înălţă capul şi, instantaneu, îngheţă: mai era cineva acolo!
Rămase aşa, cu un picior peste balustradă şi cu celălalt pe
scară. Privi în jos: câinele! Se uita în sus la el, cu o privire dilematică: o să cadă, n-o să cadă?
Fie ce-o fi, îşi zise. Săltă şi celălalt genunchi peste balustradă
şi se ridică în picioare. În lumina palidă a unui neon de pe un
stâlp din laterala blocului, văzu că omul de pe terasă avea o faţă
şi mai speriată decât, probabil, a lui. „Nu vă temeţi”, zise el şi nu
mai ştiu cum să continue. „Cine sunteţi dumneavoastră?” - zise
omul şi el percepu în vocea lui exact ce i se citea pe faţă: frică.
„Sunt profesor”, zise el şi-şi dădu imediat seama de stupiditatea
răspunsului: era - lucru absolut normal, nu-i aşa? - un profesor care se căţăra noaptea pe terasele blocurilor. „Şi ce căutaţi
aici?” Da’ dumneavoastră? - îi veni să-ntrebe, dar zise: „Am să
vă explic, dar nu mai fiţi aşa speriat. Pot să mă apropii?” Omul
nu răspunse. El făcu patru paşi şi se opri. „Domnule, ca să ştiţi
- zise el pe nerăsuflate. Sunt îndrăgostit de o domnişoară din blocul de vizavi şi vreau să ştiu dacă mă înşeală”. Omul făcu ochii
mari: „O domnişoară?! în blocul de vizavi? Ce domnişoară?” „O
domnişoară ca toate domnişoarele - zise el. E doctoriţă”. „Domnişoara Vianda?! Despre ea e vorba?” Fu rândul lui să ridice din
sprâncene: „O cunoaşteţi?” „Cum să nu?! îi făcea injecţii neveste-mii!” „Şi e... aici? E în Bucureşti?” „Am văzut-o zilele trecute,
dar nu ştiu dacă nu e plecată la post, undeva prin Ardeal”. Nu
e plecată, gândi el, apoi zise: „Care-s ferestrele ei?” „Ferestre?
N-are decât una, de la garsonieră. Uitaţi-vă, aceea cu perdeaua
verde, de la trei”.
Aha. Deci nu sta într-un apartament, ci într-o garsonieră. Şi
din ea nu se auzea nimic.
Tăcură. El se scotoci după pachetul de ţigări, scoase una,
şi-o aprinse. „Şi dumneavoastră? - zise el. Ce faceţi aici?” „Păi,
şi eu” - oftă omul. „Adică?” „Pândesc şi eu, ca dumneavoastră”.
„Pe cine?” „Pe nevastă-mea”. Hopa, gândi el. Pozdnîşev. Asta da
„Sonată Kreutzer”, pe-un acoperiş. „Am fost într-o delegaţie la
Agigea - urmă omul - sunt maistru-constructor, trebuia s-ajung
acasă poimâine, dar m-am întors acum, poate-o prind”. Tăcu, ca
epuizat de mărturisire.
El privi spre fereastra cu perdea verde. Să doarmă la ora
asta? Sau să fie plecată la vreo cabană cu un hăndrălău?
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„Nici nu vă daţi seama ce m-aţi speriat, zise omul. Am crezut
că sunteţi lunetist”. „Ce să fiu?!” „Lunetist. Cu evenimentele astea, e plin de lunetişti.
Pe blocurile din centru, numai eu am văzut doi pe Intercontinental”. „Ce evenimente?” Omul îl privi bănuitor: „Nu ştiţi?”
„Nu - zise el. Stau în provincie. Habar n-am”. „S-a răsculat lumea
la Timişoara împotriva lui Ceauşescu - zise omul coborând gla
sul - s-a tras în mulţime, au fost morţi. Azi s-a spart mitingul din
Piaţa Palatului, au huiduit oamenii. In faţă la Intercontinental e
manifestaţie, s-a ridicat o baricadă. E groasă rău de tot”.
Asta era: de-aia nimeni nu vorbea în tren, în metrou, de-aia
păreau cu toţii amărâţi, amorţiţi. S-a tras în mulţime şi el, în orbirea lui, nu ştia nimic. O fi şi Vianda la manifestaţie. Şi el stă
aici ca huhurezii’.
„Ar trebui să se toarne bitum, să se izoleze mai bine - zise
omul privind în jos. Blocurile astea sunt făcute în anii cincizeci,
când nu se fura atâta. Dar chiar apartamentul meu de vizavi, fiind sub acoperiş, prezintă în caz de ploaie fisuri. M-am ocupat
de asta, mă pricep: am turnat bitum peste tot. Păcat că ea nu-nţelege. Am pus, vă daţi seama, şi boiler”. „Da’ sunteţi sigur că vănşeală?” În lumina pâlpâitor-palidă a neonului, maistrul zâmbi
trist: „N-am prins-o, domnule, niciodată. Dar simt. Nimic nu-i
mai place-n casa noastră. Am adus şi foto-tapet, din RFG., cu o
cascadă, o frumuseţe, numai eu ştiu cum am tăcut rost de el”. Şişi lăsă capul în jos, ca de-o vinovată aducere-aminte. „Probabil
- zise el - într-o căsnicie intervine la un moment dat o criză, o...
- şi imediat după ce rosti cuvântul, îl regretă - o disfuncţie, când
cei doi, cum să zic, nu-şi mai regăsesc vorbele, gesturile care i-au
unit. Eu n-am fost căsătorit niciodată. Însă mă gândesc că...” „Ce
criză, domnule?! Ce criză?! - sări omul. O fut, dacă-mi permiteţi,
în fiecare seară! în fiecare seară! Nimeni, domnule, în tot blocu’
n-are robineţi cum avem noi, de la Casa Republicii! Şi ea, după
ce mă scuzaţi o fut, se-ntoarce cu faţa la cascadă!”
El îl privi: ori era reflexul pâlpâitor al neonului din stradă, ori
omului, în colţul ochiului stâng, îi apăruse o lacrimă. Cu ea, lacrima, sau cu absenţa ei, omul se aplecă peste balustradă şi privi
în jos. „Copii aveţi?” „Nu. N-a vrut”. „Poate - zise el - nişte copii
v-ar fi legat”. „Vine un taxi!” - şopti omul şi-şi trase repede capul
înapoi. El făcu instinctiv aceeaşi mişcare, dar taxiul trecu fără să
oprească. „Aveţi o ţigară?” - zise omul. El îi întinse pachetul. „Mam lăsat şi de fumat, ea zicea că-mi pute gura. Nu mă mai sărută
de trei luni. Da’ acuma am poftă să trag şi eu un fum”.
Fumară în tăcere. „Ştiţi cumva ce-a făcut Dinamo la polo?”
- zise omul. „Nu. Nu mă interesează sportul”, răspunse el. „Trebuia să joace cu Rapidu’, da’ cu evenimentele astea...” Polo. Uite
la ce-i stătea mintea lui Pozdnîşevul meu urmărindu-şi nevasta:
la polo.˝Deodată, în spatele lor, dinspre Universitate, se auziră
nişte pârâituri în lanţ, înfundate, ca o tuse seacă repetându-se
rapid, la fracţiuni de secundă. Se-ntoarse: în cer se întingeau cu
viteză dâre oblice de lumină purpurie. „Trag, nenoriciţii! - şopti
omul. Trag cu trasoare!” El văzu cum dârele trasoarelor coboară
încet şi se gândi că, ajunse la orizontală, vor intra în maşini, în
oameni. Doamne Dumnezeule.
„Domnu’! - îl scutură de mânecă maistrul. Domnu’!” „Cei?” - zise el. „Uitaţi-vă, s-a aprins la dumneavoastră!” Se-ntoarse:
geamul Viandei, după perdea, se luminase. Era acasă! îşi ţinu
răsuflarea. Perdeaua fu dată la o parte şi-n geam apăru ea. Era
cu sânii goi. Deschise geamul şi scoase capul, ascultând şi uitându-se în direcţia Universităţii. Era cu sânii goi. Pârâiturile se
răriră, apoi nu se mai auziră de loc. Simţi că se clatină. „Vă e rău,
domnule?” - zise maistrul.
Da, îi era rău, foarte rău: în geam, lângă ea, luînd-o pe după
umeri, apăruse o siluetă; o siluetă pe care ar fi recunoscuto dintr-un miliard: silueta celui mai bun prieten al său, Nelu
Sanepidu’.
* Fragment din romanul cu acelaşi titlu apărut recent
la Editura Tracus Arte. Publicat cu acceptul autorului.
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PÂLPÂITUL LENEŞ AL COTIDIANULUI ŞI
HAIOASELE AVENTURI ALE LUI NELU SANEPIDU

U

Un roman greu gestat, de un deceniu şi ceva anunţat ,
de curând apărut, fără un prea mare entuziasm primit. Ioan Groşan a scris puţin, a debutat furtunos cu
proza scurtă „ Caravana Cinematografică,” care i-a
şi trasat un statul de narator orginal, apoi „Trenul de
noapte” îi consfiiţeşte aura de mare prozator. Scrierile sale sunt în afara unor clişee epice, sunt uşor parodice, sunt ţesute pe un gherghef ironic, fără a purta note comune sau a aluneca în desuetudine. Puţini
sunt scriitorii care reuşesc ca de la roman la roman
să-şi depăşească notorietatea deja câştigată, Ioan
Groşan îşi „conservă” extrem de bine umorul hâtru,
oxigenând tot alte şi alte corpuri epice, de aici şi
curiozitatea crescândă a cititorului faţă de tot ce
scrie, fie nuvelă, roman sau proză scurtă. După ce
citeşti câteva zeci de pagini te întrebi consternat de
ce Ioan Groşan a avut nevoie de atâta timp pentru a
aduce la lumină nişte fapte „ comune” de viaţă, fără
efecte speciale şi spectaculoase, fără o construcţie
epică sofisticată şi fără ruperi de ritm care să te lase
fără aer. Şi totuşi, e un roman original! Da, tocmai
prin naturaleţea exprimării, prin limpezimea frazelor şi prin atmosfera „confortabilă” pe care o creează personajelor pentru ca fiecare în parte să-şi exprime gestica personală fără tulburări .... emapatice sau
artificioase face ca romanul ”Un om din Est” să fie
la înălţime. Spectacolul discret la care suntem martori citind această carte te face să fii complicele unei
lumi banale, o lume în care se întâmplă foarte multe
evenimente, dar care curg în limitele firescului, fără
a face prea multe valuri, fără a avea vreun impuls
agresiv sau vreo faţă ostentativă. Ei bine, autorul le
răstălmăceşte în asemenea hal încât după ce laşi
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cartea din mână eşti tentat să spui că ai citit o proză
de-a dreptul fantastică, ruptă din fibra romanului
sud american, cu personaje distincte încorporate fiind într-un personaj comun, care nu-i decât umilul
popor român contaminat de comunism până-n măduva fiinţei. Romanul începe leneş, clipoceşte de
normalitate, este vorba despre un tânăr profesor de
română, de la o şcoală generală din orăşelul A...,
care la cei treizeci de ani îşi face o retrospecţie afectivă rememorând cu o oarecare penibilitate debutul
erotic alături de neastâmpărata Carmina. Acest fapt
însă nu umbreşte cu nimic claritatea tabloului, aura
de natural pe care ne-o oferă: „Raze firave de lumină se strecurau oblic printre îmbucăturile ţiglelor
acoperişului şi undeva într-un colţ se stârnise o
mică panică de şoareci. Capul Carminei apăruse rotund în gura podului în timp ce el araja deja nişte
saci goi lângă hornul mare al casei. Sunt sculpurile
lui oncle Serafim, zisese el, văzând-o pe Carmina
cum se uită speriată în jur, neîndrăznind să înainteze prin vraiştea de daci şi romani răsturnaţi, de variate de Decebali liliputani, de tripticuri cu Horia,
Cloşca şi Crişan, de Napoleoni şi Kutuzovi burtoşi,
de vaci scunde şi cai zvelţi din brad, de soldaţi de la
Mărăşeşti împungând cu baionetele din chibrituri
soldaţi invizibili risipiţi în aerul luminos, tremurător. Hai aici, mai zise el şi Carmina, călcând cu grijă
prin opera desperecheată, încremenită a lui oncle
Serafim, se apropiase, lăsase cutia cu coropişniţe
lângă o Ecaterina Teodoroiu mâncată de carii şi se
lungise alături, pe saci, începând imediat să răsufle
greu, cu zgomot.” Priviţi la această atmosferă de ...
preludiu, e de-a dereptul fantastică, desprinsă parcă
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din filmele lui Vittorio De Sica sau Michelangelo
Antonioni. Deh, Ioan Groşan şi-a şlefuit talentul încercându-şi norocul şi pe tărâmul cinematografiei!
Autorul confiscă spaţiul real cu toate ciudăţenii sale,
redimensionând şi amplificând prin cuvinte doar
„punctele grele” care dau culoare atmosferei şi întreţin arderea descriptivităţii. Toate acestea compun
robusteţea şi eleganţa epicului. De asemenea, merită remarcată uşurinţa cu care autorul îşi schimbă
registrele narative. Când trece să măsoare caracterul
unui individ îl surprinde în toate fibrele fiinţei, chiar
dacă la prima vedere lasă impresia că doar îl pipăie
cu sictir, nerevenind asupra lui pe parcursul povestirii. Nu este aşa, prin câteva tuşe îi surprinde cele
mai ascunse impulsuri caracterologice. Un personaj
extrem de bine ţinut în frâu, prin doar câteva linii
fine, care de fapt îi evidenţiază tot caracterul duplicitar şi toată naivitatea de care era în stare, un profesoraş oarecare, dintr-un orăşel oarecare, sub presiunea subsidiară a unei ideologii idioate este
Grigore Samsaru (atenţie, la nume!”). Acest individ
este prototipul intelectualului alunecos, care nu
prea pare orientat într-o societate fără fizionomie,
dar care îşi consumă destinul conjuctural fără a-l
pătrunde până în prăsele, ci doar epidermic. Cuplarea cu tovarăşa Szekely, secretara organizaţiei de
partid pe şcoală, îl face să uite de responsabilităţile
trasate de partid. Dacă tot suntem în atmosfera ticăloşită a comuniştilor merită adus în prim plan şi
Willy Schuster, un inginer silvic, cam lipsit de nerv,
care se ocupa cu ticluirea de mesaje propagandistice,
a căror conţinut, în timp, îi subordonează în totalitate mintea deformându-i şi comportamentul faţă de
colegi. Autorul este foarte atent cu doza de indoctrinare pe care i-o serveşte personajul lui, i-o injectează până ce i se formează un fel de reflex condiţionat,
devenind dependent de compunerea acestor idioţenii propagandistice. Acest „exerciţiul” naratorul îl
rezolvă fără a brusca povestea şi fără a obosi cititorul cu tot felul de fraze pompoase sau trase de păr.
Ioan Groşan este un pasionat al realităţii crude, necosmetizate, care fermentează în jurul nostru, totul
e să-i vezi fermentul şi ascunzişurile. Imaginea socialismului mustind peste tot în societate, până şi-n
„pardoseala WC-urilor”, face frazele mai spumoase,
umorul „viermuieşte” prin fiecare cuvânt. Prozatorul atinge „viscerele” societăţii, merită exemplificată
această poză greţoasă a comunismului „integrată”
subtil în viaţa unei comunităţi intelectuale, dintr-o
şcoală: „Şi cu vreo două săptămâni în urmă, chiar la
începutul anului şcolar, un strigăt disperat dinspre
WC-ul profesorilor, care avea yală, alertase elevii de
serviciu din curte. Alergând într-acolo şi forţând în
cele din urmă încheietoarea, ei descoperiră următorul tablou: pe locul unde orice cadru didactic în poziţia obligatorie a gânditorului ar fi trebuit să-şi ţină
tălpile, se căsca în scânduri o gaură, iar prin gaură
elevii zăriră stupefiaţi în fosa de ciment cine ştie de
când negolită pe însăşi tovarăşa directoare zbătân-
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du-se să se ridice din ignobila materie din care nenorocitul de Borna îşi culegea cu un soi de minciog
puturos viermuşii ăia scârboşi pentru nebunia lui cu
pescuitul. Împleticindu-se de râs, elevii anunţară
corpul didactic, iar lunganul de Cămărăşan, profesorul de educaţie fizică, se aplecă deasupra hâdei găuri şi, dovedindu-şi astfel încă o dată loialitatea necondiţionată faţă de direcţiune, o trase pe directoare
afară, mai mult moartă decât vie. Noroc că tovarăşa
Oproiu locuia aproape, iar blocul ei avea centrală
termică proprie şi deci nu se punea problema atât de
necesarei, apei calde.” Din două-trei tuşe prozatorul
reuşeşte să le facă câte un crochiu simplu celor doi
profesori: Borna şi Cămărăşan, rămânând ca pe
parcursul povestirii să mai intervină doar spre a accentua profilurile psihologice. Asta, da, măiestrie!
Personaj cu totul şi cu totul aparte, cel care de fapt
duce greul naraţiunii este Nelu Cucerzan ( s-ar fi pliat pe comportament la fel de bine şi numele de Curtezan), poreclit şi „Sanepidu” care trăieşte erotismul
abject fără nicio sfială, cucerind, seducând şi abandonând zeci de femei de pe tot cuprinsul ţărişoarei.
Fiecare aventură a lui Nelu Sanepidu are farmecul ei,
are particularităţi contextuale şi desene ludice diferite, umorul este „argumentul“ cel mai de preţ, care
face distincţa dintre ele, poze, până şi numele „seduselor” au adieri ironice. Ce părere aveţi despre TitLivia Porollisa Pop. Poate că uneori abundă umorul
lovind în plasticitatea şi farmecul imaginilor create,
îngroşând prea mult abjecţia lumii, nu pe tot parcursul naraţiunii romanicierul are forţa să menţină
acelaşi deliciu narativ şi dând aceeaşi gravitate emoţională. Interesantă este evoluţia, poate mai nimerit
ar fi să spun involuţia lui Nelu Sanepidul, devenind
un fel de Casanova mioritic. Pe celălat palier se află
celălalt profesor de română, Iuliu Borna, a cărui ţintă în viaţă este de natură scriitoricească, lucru la
care aspirase cândva şi Nelu. Nu ar fi fost întreg romanul dacă nu şi-ar face apariţia şi-un securist. Tabloul anchetei lui Borna de către ofiţerul de Securitate e puţin în ceaţă, tuşele sunt nesigure, ceva pare
cusut cu aţă albă. Aventurile celor doi prieteni antrenează cititorul într-o lume pestriţă, în care se reflectă mizeria societăţii... socialiste multilateral dezvoltate, autorul poate fi înrudit cu mulţi dintre
confraţi, dar nu cred că există încă un romancier
contemporan care să insereze cu atâta acurateţe ironia în ţesătura narativă, încât să nu producă noduri
care să deranjeze. Ioan Groşan are un umor organic,
care face parte, pur şi simplu, din metabolismul lui
narativ, e asemnea unui reflex necondiţionat. Sunt şi
locuri unde povestea trenează, gâfâie, romanul nu
are acelaşi suflu alert de la prima la ultima pagină, să
nu uităm că orice mare scriitor ia şi pauze de respiraţie din când în când. Autorul ne ameninţă cu o
continuare a romanului, acesta fiind doar primul
volum, să vedem cât îl mai ţine ironia şi dacă poate
face o literatură de aceeaşi calitate şi în următorul
roman.

Invitatul revistei
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„Generaţia 80 e acum un fapt de istorie literară”

D

• dumitru Augustin domAn în diAlog cu liViu Antonesei •

Dumitru Augustin Doman: Dragă Liviu Antonesei, deşi
ar trebui să discutăm despre generaţia 80, n-o putem
face înainte de vorbi despre începuturile tale scriitoriceşti. La 20-21 de ani, deja publicai în „Opinia studenţească”, la mijlocul anilor 70, frecventai cercul lui
Mihai Ursachi împreună cu alţi tineri aspiranţi la glorie. Dar editorial ai debutat abia în 1988 cu volumul
de eseuri „Semnele timpului”, ca în preajma revoluţiei,
vorba lui Stere, să-ţi apară şi primul volum de poeme
„Pharmakon”. Explică, mai ales pentru tinerii scriitori
de azi, această lungă perioadă de… tatonare.

Liviu Antonesei: Păi, tatonarea cu pricina nu mi se datorează
mie! Eu aveam gata volumul de debut de prin 1978-1979 şi
l-am trimis la concursurile de debut ale diferitelor edituri –
mai ales la Cartea Românescă şi Albatros – încă de atunci.
Nu mai puteai debuta, cel puţin în poezie, apoi şi în proză,
decît prin concurs. În 1981, am şi cîştigat concursul de debut la cea din urmă editură. Asta seara, ca să spun aşa, cînd
am şi sărbătorit evenimentul împreună cu mai mulţi colegi
de generaţie, Florin Iaru, Ion Stratan, Traian T. Coşovei, Mariana Marin etc, pe banii răposatului şi regretatului meu văr
George, care locuia şi lucra în Bucureşti. A doua zi dimineaţa, nu mai eram însă cîştigător, pentru că în locul meu
fusese instalat un domn, cred că-l chema Ştefan Mera, care
urma să plece traducător pentru corpul expediţionar român
din Angola, unde era un fel de război civil, iar Ceauşescu
decisese să dea o mînă de ajutor militar frăţesc uneia dintre facţiuni, cea mai marxistă, de bună seamă. N-am mai
auzit de poetul Mera de atunci… Oricum, se pare că Mircea Sântimbreanu a avut un fel de sentiment de vinovăţie,
pentru că, dus de mînuţă la el de regretata Gabriela Negreanu, a decis să mă bage în Caietele debutanţilor 1980 – 1981,
apărute în 1983, apariţie ce servea şi drept „certificat de debut”. Aşa că, în 1983, am depus volumul integral la Cartea
Românească, pentru că nu mai doream să am nimic de-a
face cu editura ce mă debutase în haită. Şi, după şase ani,
mi-a apărut o treime din volum, ba şi cu titlul schimbat din
Căutarea căutării în, după mari lupte că era într-o limbă
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străină, Pharmakon. În opinia mea, titlul acceptat pînă la
urmă era mai subversiv decît cel iniţial, dar nici cenzura nu
era formată numai din genii! Şi, oricum, rămăsese o treime
de volum! Nu voi şti niciodată probabil cît a tăiat cenzura
de la Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste şi cît delicatul poet Florin Mugur, redactorul de carte, care nu era chiar
un monument de curaj. Şi, probabil, nici aşa n-ar fi apărut
dacă într-o zi, cînd pierdeam vremea la editură discutînd cu
redactorul de carte, care îmi explica, în felul său, că cenzura nu trimisese cartea înapoi de peste o jumătate de an, nu
asista la discuţie regretatul Marin Mincu, care m-a luat de-o
aripă, m-a urcat în maşina personală, a pornit-o şi nu s-a
oprit pînă la CCES, care funcţiona în Casa Scînteii. Acolo,
în mod neaşteptat pentru mine, a început să urle la cenzorul
Velescu să dea odată drumul cărţii mele. După vreo lună, a
apărut, treimea despre care vorbeam. Aşa că, în 1990, a trebuit să retipăresc la Junimea din Iaşi, la care debutasem cu
eseu în 1988, volumul integral, cu titlul pe care i-l alesesem
încă din 1979! Cam aşa a fost cu debutul şi cu…tatonatul!
D.A.D.: Ai publicat în revistele „Argeş” şi „Feed Back” fragmente
consistente din dosarul tău de la Securitate. Ce legătură este între
debutul editorial întârziat şi urmărirea din partea „organelor”?
L.A.: Nu ştiu dacă se poate stabili o legătură de cauzalitate strictă, dar e sigur că una cu cealaltă merg bine împreună. Din
ce-am recuperat din dosarele mele – circa 500 de pagini,
ceea ce reprezintă, după calculele mele cam 10% din total!
–, reiese că urmărirea mea informativă a început la mijlocul
anilor şaptezeci, cînd am intrat în redacţia Opiniei studenţeşti şi că s-a intensificat în momentul în care l-am cunoscut
pe Noica şi am început să corespondez cu acesta. Revistele
studenţeşti din Iaşi, adaug Dialog şi Viaţa Politehnicii, publicau lucruri destul de curate şi, adesea, curajoase pentru a
fi lăudate destul de des la Europa Liberă. Asta a provocat în,
mai 1983, o anchetă de mari proporţii a Securităţii, căreia
am căzut victime zeci de redactori şi colaboratori ai revistelor, fie că eram cadre didactice, cercetători, cum devenisem
eu, sau studenţi. După ancheta cu pricina, n-am mai putut
publica nimic vreme de aproape un an în revistele din Iaşi,
în care am revenit după ce mă publicaseră cîteva reviste din
HYPERION
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ţară, ceea ce vrea sa spună că, adesea, redactorii făceau exces de zel, evitau să se complice cu tine dacă erai ciumat.
Sau, poate, băieţii cu ochi albaştri lucrau mai subtil. Naiba
ştie. Oricum, din faptul de a fi urmărit de Securitate, dacă
nu erai idiot şi aveai puţin sînge în tine, puteai trage şi foloase. Să reiau discuţia cu volumul de eseuri Semnele timpului.
L-am depus la editura Junimea la sfîrşitul anului 1985, a fost
inclus în planul editorial pe 1987. Am făcut şi corectura în
şpalt în vara anului respectiv, dar volumul nu apărea, deşi
se terminase şi anul. Aşa că, în primăvara lui 1988, am spus
către trei persoane din lumea literară, pe care le bănuiam de
relaţii de colaborare cu Securitatea ceva în genul: „dacă ăştia mă mai freacă mult, dacă nu apare cartea, fac şi eu ce-a
făcut Dan Petrescu”. Dan tocmai dăduse un interviu despre
situaţia din România în presa internaţională… Cam într-o
lună, am fost anunţat că a apărut cartea. Sigur, pînă la urmă,
tot a trebuit să-l urmez pe Dan pe calea protestului deschis,
dar după aproape un an…
D.A.D.: Când ai devenit conştient că aparţii unei generaţii, cea
de care vorbim aici? De la Colocviul de poezie din 1978 de la
Iaşi, ca să luăm un punct de reper?
L.A.: Colocviul din 1978 a fost ceva fabulos. În faţa unei săli cu
sute de oameni, studenţi, intelectuali, tineri autori etc, s-au
spus nişte lucruri incredibile pentru nivelul de rigiditate
ideologică la care ajunsese regimul. Mă refer în special la
speech-urile unor Ştefan Aug Doinaş, Dorin Tudoran, Geo
Bogza, dar au fost mult mai multe luări de poziţie curajoase.
Însă conştiinţa că aş aparţine unei generaţii am căpătat-o
tîrziu şi cumva în ciuda dorinţei mele. Eu sînt, în fond, un
singuratec, unul cordial de bună seamă, dar un singuratec,
iar ideea de a aparţine unei generaţii, unui club, unei „partide” mă oripila. Dar cum toată lumea vorbea despre o nouă
generaţie şi mă trecea pe diversele liste, m-am împăcat cu
gîndul. Treptat, mai ales participînd la evenimente comune
cu colegii din alte oraşe – cum ar fi Festivalul de poezie de la
Sighişoara, apoi, după dispariţia acestuia, la cel de la Tîrgu
Neamţ –, am început să mă simt membru al generaţiei.
D.A.D.: Dar, în fond, ce este o generaţie literară? Dacă ne gândim,
de pildă, la generaţia 27 a veacului trecut, înţelegem că este
vorba de o elită. Este generaţia 80 o elită?
L.A.: Habar nu am, deşi sînt (şi) sociolog de formaţie! Oricum,
dacă luăm textele clasice româneşti privind acest concept
nebulos – mă refer la Tudor Vianu şi Mircea Vulcănescu
– ceva tot nu iese la socoteală. Distanţa între generaţiile de
creaţie ar trebui să fie de circa 30 – 33 de ani, cam trei pe
secol. Or, dacă vorbim de o generaţie 60, următoarea a fi
trebuit să se contureze pe la 1990, nu? Ce s-a întîmplat, oare,
s-a accelerat istoria? Să nu nu uităm că, între timp, se vorbea şi despre o generaţie 70! Cred, prin urmare, că nu putem stabili o succesiune aritmetic ritmică a generaţiilor, ci
trebuie să legăm fenomenul de anumite evenimente istorice
semnificative. Dacă, desigur, ajungem la concluzia că acest
concept este plauzibil şi semnificativ. O generaţie nu este o
elită, ci un fenomen de massă, dar dacă nu produce o elită,
nu se vede ca generaţie. Eu aşa cred.
D.A.D.: Generaţia 80 a făcut o schimbare de paradigmă. Cum
s-a întâmplat? Obosiseră şaizeciştii, băteau pasul pe loc?
L.A.: Să ne gîndim puţin. Generaţia 60 a apărut şi s-a afirmat pe
fondul relativei deschideri a regimului începută prin 196364, odată cu eliberarea deţinuţilor politici, relaxarea cenzurii,
o anumită discreţie a Securităţii a cărei principală funcţie
nu mai era neapărat represiunea, ci „prevenirea”. E o generaţie care a primit totul – reviste şi edituri de condus, spaţiu
de exprimare, funcţii şi privilegii. E foarte posibil ca asta să
obosească, să moleşească şi în multe cazuri chiar aşa s-a şi
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întîmplat. Generaţia mea a apărut pe fondul închiderii ideologice din 1971-1974 şi al crizei finale, de sistem, a comunismului, manifestată îndeosebi, la nivel economic şi al vieţii de
zi cu zi, după cutremurul din 1977. E generaţia care se maturiza pe fondul închistării ideologice şi a penuriei generale.
Dar fusese generaţia care-şi făcuse studiile – liceale, universitare – în perioada de maximă extensie a libertăţii intelectuale din vremea comunismului, între 1965 – 1966 şi 19711972, cu precizarea că Universităţile n-au mai putut fi la fel
de închise ca în perioada anterioară nici măcar în 1989, la
prăbuşirea sistemului. O generaţie care crescuse pe fondul
unei anumite deschideri faţă de tradiţie, faţă de cultura universală şi faţă de limbile aparţinînd acelor culturi. Vorbesc
de un fenomen de massă, nu doar din punctul de vedere al
elitelor. În aceste condiţii globale, era imposibil să nu fie o generaţie cumva altfel decît cea anterioară, inclusiv din punct
de vedere literar. Să nu uităm că e, totuşi, generaţia care a dat
şi cei mai numeroşi disidenţi şi opozanţi la regimul comunist,
comparativ cu toate celelalte „crescute” în comunism.
D.A.D.: Membrii generaţiei 80 n-au avut maeştri din rândul şaizeciştilor? Sau au fost ucenici neascultători?
L.A.: Nu cred că lucrurile pot fi privite într-o ruptură completă.
Cred că, măcar pentru perioada de început, putem găsi la unii
dintre autorii optzecişti reminiscenţe, uneori puternice, din
unii autori şaizecişti, îndeosebi urmele lui Nichita Stănescu
– cred că acestea pot fi depistate la Traian T. Coşovei, Ion Stratan, Augustin Frăţilă sau Magda Cârneci. Alţii, nu puţini, au
fost marcaţi de şaptezecişti, deci de autori precum Mihai Ursachi, Petre Stoica sau Virgil Mazilescu… Pînă la urmă însă,
cam toţi cei care au rămas actuali, care n-au dispărut în uitare
– să nu uităm că la un moment dat „listele” conţineau peste o
sută de nume, poate peste 150! – s-au dovedit mai ales cei care
pot fi definiţi ca ucenici neascultători! E şi normal aşa.
D.A.D.: Dar generaţia a luat naştere într-un centru, cum încă se
susţine, la Cenaclul de luni? La Iaşi te simţeai cumva marginalizat? Ai făcut parte din acel desant ieşean la Cenaclul de
luni în şedinţa la care a lipsit Nicolae Manolescu?
L.A.: Cine susţine naşterea mono-centrică a acestei generaţii
nu ştie despre ce vorbeşte! Poate e prima generaţie literară
românească, iar dintre cele post-belice cu siguranţă că este,
care a apărut într-o puzderie de centre, deci e poli-centrică,
adică a apărut în acelaşi timp la Bucureşti, în jurul Cenaclului de Luni şi al revistei Convingeri comuniste, care era mai
bună decît spune titlul, dar şi la Iaşi, Cluj, Timişoara, mai
ales în jurul revistelor studenţeşti, precum Dialog, Opinia
studenţească, Echinox, Forum studenţesc. În alte locuri din
ţară, au fost cenacluri care au susţinut procesul, iar festivalurile de poezie amintite, de la Sighişoara, apoi de la Tîrgu Neamţ au fost un fel de factori catalizatori pentru toată
generaţia, indiferent de domiciliul membrilor, pentru că, în
fond, unii tineri autori, precum Liviu Ioan Stoiciu şi alţii trăiau în oraşe fără măcar reviste literare.
D.A.D.: Prietenia a avut vreun rol în coagularea generaţiei?
Acum mai înseamnă ceva prietenia literară?
L.A.: În acele condiţii de presiune, prietenia şi solidaritatea au
fost principalii factori comuni de rezistenţă. Fără ei nu am fi
reuşit să parcurgem calvarul anilor optzeci, oricum nu toţi
şi într-o stare mult mai proastă decît am reuşit s-o facem. În
condiţii de libertate, adesea şi de concurenţă intrageneraţională, de bună seamă că solidaritatea s-a mai rarefiat, iar relaţiile de prietenie s-au mai pierdut pe drum. Totuşi, unele
din cele mai puternice prietenii actuale ale mele, să mă refer
la cele cu Dan Petrescu, Mihai Dinu Gheorghiu, Florin Iaru,
Marta Petreu, Vasile Gogea, Dorin Spineanu, Nichita Danilov, Lucian Vasiliu etc, s-au născut atunci…
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D.A.D.: Generaţia aceasta a avut/are criticii ei? Cine a impus-o?
oferirea unui loc de veci, la picioarele lui Eminescu, pentru
L.A.: Principalii factori de impunere au fost forţa şi solidaritatea
înmormîntarea lui Eugen Barbu, fără să consulte Consiliul
caracteristice generaţiei ca atare. Însă nu poate fi trecut sub tăUniunii, deşi Barbu nu mai era membru şi atacase organizacere rolul criticilor din generaţiile anterioare, mai ales al unor
ţia în mod incalificabil. M-am pronunţat critic în şedinţele
Nicolae Manolescu, în special pentru lunedişti, dar nu exclude Consiliu în legătură cu aceste fapte şi altele similare. Cînd,
siv, Eugen Simion, Ion Pop, Marian Papahagi, Al. Călinescu,
în 1995, Laurenţiu Ulici l-a demis pe Al. Dobrescu de la conMircea Martin. Dintre criticii generaţiei, principalul „propulducerea Convorbirilor literare, am demisionat şi eu – din
sor” a fost, fără îndoială, Ion Bogdan Lefter, dar activi au fost
postul de redactor şef adjunct, din Consiliul USR, din Unişi alţii, precum Ştefan Borbely, Radu Călin Cristea, Ioan Holunea ca atare. Mi-am dat seama că pot fi scriitor şi în afara
ban, Mircea Mihăieş, Marius Ghica etc. Nu trebuie uitat nici
acestei organizaţii nu doar foarte amestecate, ci şi, în unele
faptul că foarte mulţi dintre poeţii generaţiei scriau ei înşişi
privinţe, dubioase. Şi n-am mai revenit în interiorul ei, deşi
despre cărţile colegilor lor. Cîţiva ani, chiar şi eu am scris cîtemereu mi s-au transmis – şi mi se transmit – semnale…
va sute de recenzii, cronici literare sau articole de sinteză…
D.A.D.: În sfârşit, ce viitor mai are generaţia 80? Unii dintre
D.A.D.: Timp de cinci ani ai fost membru al Uniunii Scriitorilor,
membrii ei deja se dezic de ea. Va mai fi ea percepută ca o
ai ajuns chiar în conducere, apoi ai demisionat în 1995. De ce?
grupare?
L.A.: Am ajuns membru al USR fără să fi făcut vreo cerere! M-a L.A.: Un viitor ca generaţie nu cred să mai aibă, sîntem prea
„băgat” Mircea Dinescu în organizaţie, pe baza meritelor
împrăştiaţi cu toţii, dar nimeni nu poate şterge de pe hartă
mele „prerevoluţionare”, dar şi a faptului că aveam două cărţi
un fapt istoric. Că vrem sau nu vrem, că ne place sau nu ne
publicate, deci satisfăceam condiţiile statutare. Cît a fost Diplace, cîteva bune zeci de autori români vom fi priviţi menescu preşedinte, m-am simţit destul de bine în USR. Cînd
reu ca membri ai generaţiei optzeci! Generaţia 80 e acum un
a venit Laurenţiu Ulici a început să nu-mi placă o mulţime
fapt de istorie literară. Poate pentru că am privit, la început,
de lucruri pe care le-a făcut D-Sa, începînd cu închirierea în
cu destulă reticenţă această integrare, mie îmi vine mai uşor
condiţii niciodată clare a patrimoniului Uniunii şi sfîrşind cu
s-o accept acum!

Liviu Antonesei

Celelalte cinci poveşti
filosofice cretane
Zeii de la început…

Zeii de la început erau modeşti,
pe măsura noastră –
splendid se mai ridică ea
cu miile de chipuri ale mării!

Un taur negru cu botul înspumat
coboară ca un torent ferice
under the white mountains of Crete,
asemenea cleştarului îmbuteliat
de azi şi de oricînd.
Da, zei modeşti, pe măsura noastră,
în vreme ce eu mă scufund
în toate măruntaiele fără de spaimă
ale mării…

Fata de la recepţie

Nu ştiu dacă e săracă cu duhul sau genială,
privindu-i ochii limpezi şi goi.
Nu, nu e mută, e doar poloneză!
Zîmbet nătîng mai toată ziua
pînă devine zîmbet complice
la nepricerea oablă, la prostia turiştilor.
Înţeleg că judecăţile grăbite
sînt mereu eronate –
şi cum naiba, în ţara lui Nikos,
pe ţărmurile împărăţiei fractalice
ale lui Epimenides?

Mare Nostrum

De la aceste insule şi pînă la Adriatica
şi, mai departe la coloanele dinspre Atlantic,
doar corpuri goale de zei primitivi,
doar valuri aurite de retsina –
taur în amurg tropăind pe stîncile
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de piatră de var, printre rătăcite tufe
de smochini, măslini şi aloe.
Poate cel din urmă drum,
poate ultima năvălire…
În peisaj, un chip în efigie,
un chip de atunci, un chip de departe.
Totul se socoteşte în ritmurile apei,
Totul se socoteşte cu o mătăsoasă
şi aspră măsură!

În ritm, în ritm totul curge…

Un val se scufundă într-alt val şi aşa mai departe,
val după val, după val, după val…
aşa e ritmul, aşa e ritmul nostru
de mii de ani, de la facerea lumii.
O zeiţă despletită de ape şi un taur înspumat
clocotind pe întinderile
zdrenţuite, albe, şi roşii, şi negre
ale unui pămînt pe care-a-nceput
aventura trecerii noastre prin vreme.

Cîntecul minotaurului

Anaisa, jos caisa
Creta e, nu Potaissa,
ba e iele, ba e zeie,
ba e-n cinşpe curcubeie.
Of şi of, fecior de iele,
vai de mii zilele mele,
vai de mii zilele mele,
of şi of, fecior de lele!

Anaisa, jos caisa
Creta nu e Potaissa,
Creta-n oase, Creta-n sînge
un ochi rîde, altul plînge.
Creta nu e Potaissa,
Creta-n oase, Creta-n sînge,
un ochi rîde, altul plînge,
sub privirile nătînge,
sub privirile nătînge!
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“Educaţia pe care o primeşti joacă un rol nedrept
de important pentru tot ce ţi se întâmplă în viaţă”
Andra Rotaru în dialog cu m. duţescu
În acest an, la Concursul de Debut al Editurii Cartea Românească, au fost depuse 91 de manuscrise, la
următoarele secţiuni: PROZĂ – 42 de manuscrise, POEZIE – 35 de manuscrise, CRITICĂ/ ISTORIE LITERARĂ/ ESEU – 10 manuscrise, TEATRU – 4 manuscrise. În urma jurizării, au fost acordate două premii, la
secţiunile Poezie şi Proză. Premiul de Debut la secţiunea POEZIE a fost câştigat de volumul lui m. duţescu,
intitulat “şi toată bucuria acelor ani trişti”. Premiul de Debut la secţiunea PROZĂ, a revenit lui DAN CRISTEA, autorul romanului “Scaune de pluş”. La Concursul de manuscrise pentru tinerii scriitori sub 35 de ani,
organizat de Uniunea Scriitorilor din România, s-a acordat un singur premiu, la secţiunea POEZIE. Câştigătorul este Sorin Despot, cu volumul “Cineva toarnă acuarele în ţevi”. Premiile constă în publicarea manuscriselor şi lansarea volumelor la Târgul de carte Bookfest, care va avea loc între 9 şi 13 iunie 2010.
m. duţescu s-a născut la 9 mai 1979, la Alexandria. Absolvent al UAUIM Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (2004), master (2006) şi doctorat în arhitectură (2008) cu teza “Vernacular – Noile Media – Digital. Hibridizări în oraşul contemporan” a început să scrie poezie şi proză în noiembrie 2008, a publicat în revistele
„Stare de Urgenţă”, „Tomis” şi „Verso”.

N

Andra Rotaru: Ne poţi spune cum suna o poezie scrisă
de tine la începuturi, de care, să zicem, ţi-e jenă acum?
m. duţescu: Iată una de care nu mi-e atât jenă cât ciudă,
pentru că ţin la poveste – încă mă înduioşează – dar
e evident că textul nu e OK. Şi vreau să precizez (în
mod penibil, ştiu) că e vorba despre o poveste reală.
e rândul tău acum
de fapt mi-a zis „now darling YOU are in charge”
şi mi s-a părut că
zâmbea acru un pic jenată
grăbită

se dăduse jos de pe mine şi
se întinsese pe spate
gâfâind
dar cu datoria împlinită
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– un cross minicross încheiat
şi-n tot acest timp mă duruse muream
mă usturase simţeam că-mi pierd toată puterea
strangulat
efectiv blocat şi
anesteziat complet
de cea care mi s-a destăinuise că şi-a început viaţa sexuală
la 25 de ani şi jumătate
întâmplător
cu un grec bătrân
iar în momentele sale maxime poruncea vreau să-mi faci
un copil ACUM
şi atunci mi s-a pus pata
m-am întors cu spatele

Dialogurile revistei

şi am început
îmi bag pula – i-am zis –
pur şi simplu-mi bag pula
chiar nu înţeleg nimic din ce-mi spui
o fi din cauză că eu nu m-am futut
niciodată
în engleză
ca tine
?
şi ca după o cursă contra cronometru cu un fel de
victorie supremă
aveam mai mult ca oricând
acea senzaţie ultimă – acea
revelaţie şi acel
it’s so fucking obvious – că o femeie
la 29 de ani începe să-şi piardă indescriptibila energie
şi tot ceea ce în mod uzual
te cheamă la ea şi
te face să vrei – e mai greu de explicat acum în detaliu
(mi-e lene)
era deja dimineaţă
de-afară începeau să se-audă tramvaie
se făcuse cam frig – m-am ridicat să închid geamul

inaccesibil mie (însă nu e că mi-ar plăcea sau m-ar
interesa să scriu aşa.) În general vorbind, textele respective nu au elocvenţă, sunt cam dezlânate, nestructurate. Nu ştiu să explic mai mult, dar ideea e
că se vede imediat Filologia :) Sunt însă şi unele tipe
care, fără a cădea în kitsch – dar dansând pe o gheaţă adesea subţire – scriu o poezie cum, iarăşi, eu de
exemplu n-aş putea ever, şi care vine clar din nişte
simţuri cu care bărbaţii nu sunt înzestraţi. Şi foarte
probabil ca printre ele să fie şi absolvente de Filologie
:) Pdap, sunt tipi care încă trăiesc în anii ’90 în epoca glorioasă a heavy metalului românesc şi care scriu
nişte poezii pe măsură, la fel de penibile. Pentagrame,
sânge, fecioare dezvirginate, îngeri cu penajul smuls.
Ţapi în crepuscul. Şi, desigur, bunul Dumnezeu, manageriind totul. Rarisim condeiul vreunei femele pe
nişa asta; e un teritoriu preponderent masculin, cum
spuneam. Plecând de aici, cred că se poate abera mult
şi bine: mai e jazzul cu ale sale influenţe căcăcioase;
folkul la fel. Mai sunt „urbanii” şi tipii aceia cu descendenţă pe linia copyrighter-freelancer, băieţii care
merg în Expirat şi în Vamă şi fumează iarbă, se simt
minunat în pielea lor şi sunt eventual activişti Eco,
cu poezii angajate de tip SNSPA – Facultatea de PR &
Comunicare, bleahhh...

A.R.: Ai încredere/ ai urma cursuri de creative writing?
Ce părere ai: te naşti scriitor sau ajungi prin alte mijcu gesturi mici tremurate
loace la acest “statut”?
se îmbrăca
m.d.: „Statut” parcă sună ciudat aici, dar în fine. Dar
mi-a zis că ea vrea neapărat să plece acasă
ca să răspund: am încredere în orice tip de educaţie.
Educaţia pe care o primeşti joacă un rol nedrept de
m-a rugat doar atât: să-mi cer scuze şi
important pentru tot ce ţi se întâmplă în viaţă; de la
dacă pot
cea dată de bunicii cu 4 clase de şcoală primară, până
să-i chem un taxí
la ce te învaţă profii de scriere creativă. Condiţia e ca
toţi cei în cauză să fie oameni inteligenţi. Inclusiv tu.
A.R.: Ce părere ai despre poezia erotică? Ai citit, ai încerDe aceea, bagajul tău genetic trebuie de asemenea să
cat să scrii?
fie peste medie. Dacă nu e, ghinion. Nu poţi devem.d.: Mă interesează doar dacă nu e poetizare de-aia
ni un scriitor bun dacă nu ai vocaţie; cum nici actor,
cretină (care mă face să vomit.) Am şi citit câte ceva,
muzician ori arhitect. Ştiu sigur asta, pentru că până
dar nu e că scrii mai bine poezie erotică dacă citeşti
acum o vreme crezusem contrariul.
cât mai multă poezie erotică. Nu e ca la neo-...ism :)
Nu ţine cu Wow! ce mişto e Celan, ia să scriu şi eu la A.R.: Cât de importante ţi se par ritualurile scriitoriceşti,
fel! ia să-i studiez topica, sintaxa, limbajul etc. Deci
premiile de exemplu?
am scris câteva şi sper să mai scriu, mă emoţionează m.d.: Complet neimportante şi plictisitoare, dacă în
când citesc un text mişto scris de altcineva şi nu sunt
urma lor nu există un avantaj concret şi semnificativ
deloc happy cu cele pe care le-am scris până acum –
pentru respectivii scriitori şi textele lor etc.
vezi textul de mai sus, de exemplu. Cu toate asta, faţă
de unele simt uneori un amestec de jenă şi drăgălăşe- A.R.: Ţi-ai face o „formaţie”poetică cu care să colinzi
nie, în proporţii egale.
lumea?
m.d.: Eu nu cred în mass poetry. În general, nu cred în
A.R.: Ai despărţi poezia feminină de cea masculină...
democratizarea excesivă a artelor. Chiar şi în cazul
dacă ar fi să o împarţi în vreun fel? Ai observat vreo
arhitecturii, care este cea mai expusă şi mai concretă
perdilecţie a poetelor spre anumite teme care le sunt
dintre arte şi care trebuie să răspundă perfect celor
inaccesibile bărbaţilor?
mai elementare nevoi; chiar şi acolo tot trebuie păsm.d.: Excluzând poezia de duzină cu iluzii deziluzii şi
trat ceva obscur, preţios şi inaccesibil. Deci cu atât
maci şi petală căzută – care e scrisă preponderent de
mai mult în cazul poeziei. Ar fi minunat ca poezia să
femei –, îndrăznesc să forţez întrebarea ta spunând
fie accesată de cât mai mulţi oameni, dar mi se pare
că am observat unele tipe care au terminat Filoloriscant să faci din asta un deziderat.
gia şi care scriu într-un fel recognoscibil imediat, şi
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A.R.: Ce tip de poezie „nu prinde” astăzi la noi, dar ai observat că în afară e bine receptată?
m.d.: Cred că un tip de senzualitate rece, distantă; o
voce fără excese; teribilism zero etc. – chestiile astea
riscă să fie considerate plate şi neinteresante de către
cele câteva mii de cititori de poezie de la noi. Cunosc
oameni inteligenţi, consumatori de literatură în general, care nu concep poezia altfel decât obligatoriu
intimidant-obscură, cu metafore şi alambicări textualiste. Şi obligatoriu să atingă mari teme. O voce prea
„albă” i-ar plictisi, ar avea senzaţia că au dat banii degeaba pe carte.
A.R.: Cât de mult experimentezi în poezie, sau cât eşti dispus să experimentezi? E un domeniu fără limite?
m.d.: Sincer, mi-e greu să mă autoevaluez. Cert e că
de obicei mă înspăimântă blazarea, cam în orice. În
ce am scris până acum am făcut modulaţii de voce
de fiecare dată când a fost nevoie; cartea mea conţine patru grupaje şi fiecare grupaj de poeme cred că
are o voce distinctă – nu le-am căutat, mi-au venit
de la sine. Sunt pro experiment în sensul unei căutări permanente, sau chiar a unui fel de vizionarism,
dacă vrei. Dar asta trebuie să se întâmple cu discreţie şi maturitate, fiindcă în egală măsură detest experimentul formal şi strident (la fel, în orice domeniu
artistic.) Mă seacă f. tare când aud de performance
(eu şi prietenii mei obişnuiam să-i spunem „chierformans” – scuze dacă e o glumă proastă), de participaţionism şi alte forme de experiment de dragul experimentului, care de cele mai multe ori nu fac decât să
aplice nişte clişee tehnice unui concept, şi îl dezgolesc de orice substanţă, îl fut complet. Na, că m-am
lansat :) în teoretizări.

cât mai bine şi de profesionalismul său depinde cam
totul – dar care mai conţine ceva. Ceva indescriptibil,
dar esenţial. Cartea aceea m-a ajutat f. mult atunci,
mi-a mai scos din cap unele fiţe pe care ni le băgaseră
profii de la facultatea din Bucureşti (venite la rândul
lor din diverse frustrări pe care le acumulaseră şi ei
de-a lungul anilor, mai ales sub comunism) şi m-a
pus cu picioarele pe pământ. La prima vedere, arhitectura nu trebuie să fie altceva decât o profesie ca
oricare alta, înfiorător de pragmatică. Dar când spui
„profesie poetică” deja apare o nuanţă acolo (de altfel,
simptomatică pentru genul de arhitectură practicat
de Siza, şi în care mă regăsesc şi eu.) O arhitectură
care trece aproape neobservată la prima vedere, dar
pe care dacă o priveşti cu atenţie o vei găsi plină de
poezie şi sensibilitate, şi cu multă, foarte multă inteligenţă în spate. Deci asta. Sper că se înţelege exact ce
am vrut să spun.
A.R.: Cât te-a ajutat formaţia de arhitect când te-ai apucat să scrii?
m.d.: Nu prea mult, şi nici nu sper la mai mult. În afară de discernământul artistic aşa, în general, poate să
mai fie o anumită claritate în gândire şi implicit în
structurarea unui argument, care nu ştiu dacă vine
numai din educaţia universitară. Cred că e şi de la
zodie; sunt Taur cu ascendent în Capricorn.

A.R.: După ce-ţi va apărea volumul, ai de gând să aplici
la rezidenţe artistice, burse în afară?
m.d.: Nu sunt informat la capitolul ăsta, nu ştiu exact ce
presupune şi cu ce mă ajută. Ştiu însă că mi-ar plăcea
să ies din ţară pentru perioade scurte (maxim câteva
luni), să stau undeva într-un loc frumos şi să scriu,
doar atât. Fără deadline-uri şi facturi şi impozit forA.R.: Ai renunţa la arhitectură, în favoarea unei vieţi lifetar sau nu, mailuri kilometrice cu a.s.a.p. la Subject,
terare, din care să-ţi şi câştigi banii de a doua zi? Ai
şantier, scandaluri cu clienţi sau muncitori analfacâştigat până acum din scris?
beţi; fără futaiuri din partea angajaţilor din Primării,
m.d.: Devine deja enervantă analogia asta; e adevărat
că nu au primit destulă şpagă de la clienţi şi brusc au
că şi eu am fost cooperant până acum. Iar chestia cu
pierdut câteva foi importante din proiect, pe care le
„banii de a doua zi” e aşa, nu ştiu cum să-i spun. Adivor găsi miraculos de îndată ce etc.; fără să fiu nevoit
că ar fi deprimant să realizez că muncesc doar ca să
să Reject telefoanele nedorite, şi tot aşa.
trăiesc de pe o zi pe alta, şi pentru asta am mai făcut
şi o facultate destul de grea. Dar hai să răspund sincer, A.R.: Ai simţit vreodată că scriind, pierzi ceva din ceea ce
cu riscul de a divaga şi, mai ales, de a cădea puţin în
poate fi viaţa unui om normal, echilibrat?
ridicol. E un arhitect portughez care îmi place f. mult, m.d.: Da, şi de aceea nu sunt sigur că am să scriu tot recred că cel mai mult dintre toţi arhitecţii contempostul vieţii. Ca să scrii, şi să facă sens ce scrii, cred că
rani. Omul ăsta are vreo 70 de ani, e fascinant tot ce
e nevoie de experienţe intense, de acumulare permaiese din mâinile lui. Pe cât par de simple (şi chiar banentă. Or, când îţi petreci toate zilele şi orele şi wenale) clădirile pe care le proiectează, pe atât sunt de
ekend-urile fie la job, fie în „sânul familiei” :) având
subtile şi intrigante. Îl cheamă Álvaro Siza şi a scris
cele mai pământene preocupări, cu mintea setată pe
o carte în care povesteşte aşa simplu diverse lucruri,
chestii dintre cele mai normale, dezarmant de norcum lucrează el, care e istoria din spatele celor mai
male, nu prea se cheamă că acumulezi experienţe
importante lucrări ale sale etc. Cartea se numeşte
singulare şi că trăieşti intens. Din cauza asta s-au in„Profissao Poetica” („profesie poetică” în română) şi
ventat cursurile de creative writing, (şi) pentru astfel
deja când am citit titlul ăsta pe raftul unei librării din
de oameni. Deşi presupun că e ruşinos şi plictisitor
Italia, pe la sfârşitul anilor ’90, am avut revelaţia unei
să scrii numai conform şabloanelor de creative wrichestii pe care o faci în primul rând ca pe o simplă
ting, această soluţie există. Să scrie şi băiatul de bani
profesie – rece, fără orgoliu, aşa cum un chirurg intră
gata şi într-o bună zi să ajungă scenarist de succes, nu
zilnic în sala de operaţii şi e nevoit să îşi facă meseria
bancher blazat ca tatăl său, gen.
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m. duţescu

dar aveau zgărdiţe diferite: unul Burberry şi celălalt
Chanel sau Dior – oricum, ceva auriu...

Dacă e să fim sinceri, pornisem cu stângul –
încă de la Kick-Off Meeting ieşise nasol
traducerea simultană era fix pe lângă
chiar dacă madam avea o mie jumate pe lună plus bonus

Între două telefoane
dl. Corneliu m-a rugat să stau acolo, în spate, cu ei
dar să nu le spun ce le-a adus din Viena.
Le facem surpriză – mi-a zis – le facem surpriză!

iniţial, ne vorbeam la per tu #1

Alina socotise locurile cu unul în minus
motiv pentru care însuşi Motti (sosit un pic mai târziu)
a trebuit să stea pe scaunul secretarei, adus cu deranj
în timpul teleconferinţei cu cei din Ankara
dl. Corneliu, stresat, intra şi ieşea
cam din 2 în 2 minute din sală
îşi scotea verigheta şi o învârtea ca pe titirez
după care o muta pe degetul mic, şi iarăşi la loc.
Vizavi se lucra la un turn, era zgomot, deşi
tâmplăriile şi pereţii-cortină costaseră o avere
dar probabil că ăia aveau utilaje vechi + norme
HG 493/2006 implementate prin părţi. Şi atunci
s-au ridicat şi-au plecat fără să conchidă nimic.
Ne era teamă că pierdem contractul, Alina încerca
să spună o glumă, în timp ce dl. Corneliu
mai agitat ca oricând, aliniase cele 4 secretare în hol
(veniseră în adidaşi...) şi, cu un „Cosmo” în mână
le măsura din priviri încercând să-i găsească fiecăreia
un outfit adecvat. Nu vroia să mai fie făcut de râs
şi pe 20 august, la Top Management Meeting.

iniţial, ne vorbeam la per tu #2

Cum stăteam la masă, şi oricum se vorbea în germană
eu mă uitam pe pereţi – era desenată o vacă şi
părţile ei componente
cu o mică legendă într-un colţ al panoului.

iniţial, ne vorbeam la per tu #3

Ultimul infarct l-ai făcut când încercai să vinzi casa
din Grădina Icoanei. Te-a ridicat un rigipsar de pe
jos
şi te-a trimis la spital cu un taxi. N-a avut la cine
să sune – pe maică-ta n-ai reuşit s-o convingi
să se mute cu tine aici. Vorbiţi la telefon o dată la
câteva zile, şi de multe ori aberează – ultima oară
a primit 2 nemţoaice drogate în casă, crezând că
în sfârşit v-aţi întors, tu şi cu frate-tău. Pe el
nu l-ai mai văzut de ani buni – nu vrei să auzi nimic
de Milano, după cum nici de Praga, unde încă locuieşte
fosta (şi singura ta) iubită, Miss FHM Czech Republic
2001. Acum, în spital, timpul se măsoară în mililitri
de glucoză şi calciu, nu există birouri notariale
şi lucrurile stau în general altfel. Îmi spui că
era bine dacă fratele tău avea un copil. Ţi-ai fi dorit
un nepot căruia să-i faci acte pe casele din Bucureşti
Odessa şi Brno + hotelurile din Timişoara şi Belgrad.
Un băieţel care să intre pe geamul rezervei
purtat de un avion de hârtie, să te îmbrăţişeze
şi să te atingă cu două degete pe obraz, sau pe frunte.

La început au adus oala de supă. Era bună
şi dl. Corneliu i-a rugat să cureţe carnea de pe oase
iar oasele să i le împacheteze cu grijă (în ceva termorezistent) ca să le ducă la Bucureşti, acasă, la câini.
După supă, au adus carnea (cea de pe oase). Era bună
şi moale, şi delicios de lejeră. Cu piure de pere
varză de Bruxelles şi cartofi mărunţiţi, amestecaţi cu
unt şi spanac. Aveau ţepuşe de aramă
cu care au extras măduvioara
şi ne-au servit-o fierbinte
pe nişte platouri mici. Am băut vin
dl. Corneliu a plătit, şi într-un final am plecat
un taxi ne-a dus la aeroport. Şi iarăşi
aeroport – cel de acasă – cu şofer şi XC 90
+ 2 câini lipiţi cu botul de geam
agitându-se bucuroşi pe bancheta din spate.
Erau mici (mi-i închipuisem mai mari) albi şi lăţoşi
păreau gemeni
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“Sunt ani mulţi de când mă urmăresc
aceleaşi câteva teme”
Andra Rotaru în dialog cu Marin Mălaicu-Hondrari
Marin Mălaicu-Hondrari s-a născut la 29 ianuarie 1971. A debutat cu volumul de versuri “Zborul femeii pe
deasupra bărbatului”, Editura Eikon, 2004. Cartea a obţinut Premiul pentru Debut al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj. În anul 2006, publică romanul “Cartea tuturor intenţiilor”, Editura Vinea; ediţia a II-a, Editura
Cartea Românească, 2008. În 2010 i-a apărut romanul “Apropierea”, Editura Cartea Românească. Este prezent în
antologiile de poezie “Camera” şi “La Neagra”. Traduce poezie din limba spaniolă: Alejandra Pizarnik, Roberto
Bolano, Nicanor Parra.

T

Andra Rotaru: Te influenţează muzica atunci când scrii?
Ioana Bradea?! Cât despre popularitatea crescută dacă
Marin Mălaicu-Hondrari: Când scriu, ascult muzică nutrăieşti în capitală, nu ştiu ce să zic, s-ar putea să fie aşa,
mai dacă sunt silit de împrejurări. Îmi pun căştile şi
dar popularitatea nu înseamnă altceva decât că ştii să
dau drumul la muzică pentru a mă izola de perturbate descurci în viaţă (ceea ce nu e puţin lucru), poputori. Frazarea mea este scurtă, când scriu intru în alertă,
laritatea îţi uşurează viaţa, dar nu te ajută când e voriar muzica pe care obişnuiesc să o ascult când scriu e
ba de scris. Când e vorba de laude şi denigrări, da, dar
mai degrabă monotonă. Asta nu înseamnă că muzica
la scrisul cărţilor dacă nu-ţi dăunează, bine nu-ţi face.
nu ar fi important pentru mine. Ascult muzică zilnic,
Popularitatea reală pentru mine, nu e cea dată de maruneori adorm cu căştile în urechi, iar când găsesc ceva
keting, ci e popularitatea pe care cititorii, în timp, i-o
nou, ascult luni în şir acelaşi disc; anul trecut mi s-a
clădesc unui autor.
întâmplat cu Portishead, cu discul Third. În urmă cu
câţiva ani ascultam foarte mult Par Lindh Project şi Le- A.R.: Cum vezi prieteniile literare, azi? Cum ţi se par reunigendary Pink Dots şi Dead Can Dance. Asta în afară de
unile, colocviile?
trupele de rock progresiv pe care le ascult cu regulari- M.M.H.: Prieteniile literare sunt exact ce au fost şi acum
tate: Van Der Graaf Generator, King Crimson, Gentle
200 de ani, adică nişte relaţii de afaceri. Prietenia e cu
Giant, Yes.
totul altceva. Cât despre reuniuni şi colocvii, nimic nu
mă mai miră! Cred că rolul cel mai important e al orA.R.: Dacă ai fi profesor de limba română, ce autori români
ganizatorului, al moderatorului. Scriitorii vin, citesc, ce
ai recomanda micilor învăţăcei?
poţi să le ceri mai mult?!
Gellu Naum şi Urmuz.
A.R.: De când scriai “Apropierea”, noul tău roman? Care au
A.R.: Cât de izolat te simţi la Sângeorz? Contează să fii în
fost cele mai dificile momente ale scrierii lui?
capitală ca să ai o popularitate crescută?
M.M.H.: Din 2008 am început să pun pe hârtie. Iadul s-a
M.M.H.: Din fericire, izolarea la care te referi nu mai e podezlănţuit când mi-am dat seama că va trebui să resibilă. Mijloacele media înlesnesc foarte mult accesul la
scriu unele capitol şi când a apărut un personaj pe care
ce se întâmplă în lume. Cărţile şi revistele care nu ajung
iniţial nu contam, nu exista, de fapt. Dar s-a dovedit a
la Bistriţa (la Sîngeorz-Băi nu ajunge nimic) încerc să
fi o surpriză extrem de plăcută, până la urmă, cel puţin
le citesc sau să le cumpăr de pe internet. Apoi încerc să
asta sper.
fiu la curent cu ce se publică în limbă spaniolă, citesc
reviste, prietenii mei din Spania îmi mai trimit câte o A.R.: Faptul că scrii şi poezie te influenţează când scrii procarte. Mă interesează poezia mai ales, abia apoi proza.
ză? În ce zonă te simţi mai bine...poezie sau proză?
Sunt un cititor de poezie. Şi cum aş putea să mă simt M.M.H.: Când scriu, nu mai contează că e poezie sau
proză. Important e să scriu. Şi da, cred că poezia mă
izolat cînd mă văd frecvent cu Florin (John) Partene,
Dan Coman, Ana Dragu, Gavril Ţărmure, uneori şi cu
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influenţează, adaugă o notă apăsătoare realităţii pe care
încerc să o construiesc.

minte că am ieşit odată să duc gunoiul şi m-am trezit după vreo 500 de metri, plimbam găleata de gunoi.
Mi-a fost foarte ruşine.

A.R.: Dacă nu ai mai citi deloc, ce ai face?
M.M.H.: E prea mult ce-mi ceri. Nimic nu poate înlocui A.R.: Ce parere ai despre poezia erotica? dar de dragoste? ai
bucuria de a citi. Aş fi un om mult mai trist, mult mai
scris, ai incercat? Sunt mai bune femeile la astfel de mapuţin strălucitor. Ar fi groaznic. Aşa, cu cititul cărţilor,
nifestari lirice?
pot îndura multe. Şi pot fi un om vesel şi simplu.
M.M.H.: Cred că se scrie foarte puţină poezie erotică de
bună calitate. La noi, în afară de Emil Brumaru, nu ştiu
A.R.: Există vreo legătură între maturizarea ta biologică şi
cine a mai reuşit. Magistrul Ursachi avea câteva poeme,
maturizarea scrisului?
dar nu ştiu dacă le-a publicat. Spaniolii, în privinţa poeziei erotice, stau ceva mai bine. Sigur că am scris şi eu,
M.M.H.: Da. Deşi sunt ani mulţi de când mă urmăresc
aceleaşi câteva teme. Trecerea timpului mi-a adus câtedar nu au nicio valoare. Nu cred că femeile pot să scrie
va experienţe care m-au ajutat să nuanţez aceste teme,
o poezie erotică mai bună decât bărbaţii. Erotismul
ceea ce este foarte important, cred, pentru un scriitor.
cred că e o invenţie a bărbaţilor. Cât despre poezia de
dragoste…numai de bine! Însă trebuie să luăm aminA.R.: Ai făcut vreun „accident” laic în timp ce te gândeai
te la ce spunea Gustave Flaubert: cultul pentru Mamă
prea intens la personajele tale?
va ajunge de râsul generaţiilor viitoare, dimpreună cu
M.M.H.: Nu ştiu dacă mi s-a întâmplat când mă gândeam
respectul pentru dragoste, vor sfârşi în aceeaşi pungă
la personajele mele sau la personajele altora, însă ştiu
de gunoi. Pentru Flaubert, generaţia noastră nu putea
că mi s-a întâmplat de câteva ori. Acum îmi vine în
fi decât viitoare.

T

Marin Mălaicu-Hondrari

Adrian

Tot ce ştiam despre Myriam Rozenberg era că făcea aceeaşi
poantă ori de câte ori avea ocazia, adică de fiecare dată
când cunoştea un cordobez. Şi eu m-am născut în Córdoba, zicea şi se umfla în pene, făcându-l pe celălalt să
exclame da!? Da, zicea Myriam, dar în Argentina şi pufnea în râs şi apoi trăgea cu ochiul. Dacă e să mă iau după
spusele Vanessei, Myriam era fiica unor evrei bijutieri
care pierduseră întreaga afacere în urma unei înşelătorii
de proporţii. Se pare că într-adevăr se născuse în Córdoba, Argentina, iar întâmplarea, mă rog, în cazul ei se poate
spune că destinul face ca înşelătorul să fie din Córdoba,
Spania. În mai puţin de două luni, negoţul părinţilor săi
s-a scufundat, ba mai mult, erau urmăriţi de nişte oameni
pe care ea nu a reuşit niciodată să-i vadă şi nici nu le-a
simţit prezenţa, chiar dacă umblase deseori neînsoţită, în
ciuda avertizărilor repetate de părinţii săi. Dacă pentru
familia sa, pierderea afacerii a fost demolatoare, nu la fel
au stat lucrurile cu Myriam. Avea pe atunci ceva mai mult
de optsprezece ani, dar ea susţine că nu tinereţea a salvat
-o, ci poezia. Pare incredibil şi de aceea Myriam spunea
asta ca pe o altă poantă, a doua din puţinele pe care le
relua. Eu am supravieţuit datorită poeziei, zicea. Când ai
mei nu au mai avut ce să-mi dea de mâncare, am mâncat
poezie pe pâine. Aveam câţiva ani de antrenament în spate. Se pare că de pe la cincisprezece ani, Myriam începuse
să frecventeze diverse cenacluri literare. Pe atunci visa să
scrie un fel de saga a evreilor, în versuri, în care Argentina
era pământul promis. Din proiectul acela nu a ieşit nimic,
dar preocupările poetice au ajutat-o să rămână oarbă şi
surdă la necazurile abătute asupra familiei sale. Când primul cenaclu s-a dus de râpă, la fel de repede ca afacerea
alor mei, zicea Myriam, a început să frecventeze un altul.
Pe atunci, cenaclurile se înmulţeau ca iepurii. Cenacluri
peste cenacluri, grupate în jurul revistelor, universităţilor,
centrelor culturale zonale şi, mai ales, a figurilor literare
de mâna a doua, de care Córdoba nu ducea lipsă. Două
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lucruri aveau în comun toate acele cenacluri obscure : ura
faţă de englezi, ură cultivată, făţişă, ură de moarte şi absenţa cvasitotală a femeilor. Asta făcea ca Myriam să fie
tolerată oriunde ar fi mers şi oricâte grozăvii ar fi spus în
cadrul unui cenaclu. Mult timp a fost singura femeie din
cenaclu, până când a apărut Vanessa. Apariţia Vanessei a
avut ca efect imediat schimbarea numelui cenaclului din
Los cronopios y la femme în Los cronopios y les femmes.
Anii de criză financiară au trecut cu plimbări, beţii, nopţi
albe şi sex. Mult sex. Şi mai era ceva ce o ajutase pe Myriam să iasă cu bine din toată povestea cu sărăcia. Un simţ.
Un simţ dezvoltat pe vremea bunăstării familiale. Simţul
parfumului. Deţinea o extraordinară ştiinţă a parfumurilor. Nu numai că era capabilă să distingă toate mărcile
de parfum cât de cât cunoscute, dar îţi spunea care era
contrafăcut, ori păstrat în condiţii neprielnice. Cât despre
parfumurile englezeşti, era capabilă să le repereze chiar
dacă sticluţa de parfum era închisă ermetic într-o cutie,
iar acea cutie se afla într-un camion care trecea cu viteză
pe partea cealaltă a străzii. Cum tot mai multă lume apela
la serviciile ei când era vorba de parfumuri, Myriam a avut
ideea de a porni ea însăşi un negoţ subteran. Achiziţiona
parfumurile, apoi le revindea. Avea deja făcut un nume,
aşa că nu i-a fost greu să-si găsească clienţi. Bineînţeles că
vindea cele mai reuşite contrafaceri. Parfumurile originale le păstra pentru ea şi pentru Vanessa. Dar nu parfumul
era pasiunea lor comună, ci literatura. Un timp, Vanessa
chiar se preocupase obsesiv de literatură. Apoi a dispărut.
A dispărut pur şi simplu. A lăsat totul baltă, inclusiv pe
Myriam şi a dispărut. Cei care până atunci crezuseră că îi
sunt apropiaţi, şi-au dat seama că nici nu ştiau unde să o
caute, că nu ştiau mai nimic despre ea, nici măcar nu erau
siguri că locuia în Córdoba, în ciuda asigurărilor primite de la Myriam, care îi dusese de câteva ori până în faţa
unei case, numai că acea casă avea mereu poarta închisă
şi storurile lăsate. Myriam avea şi un număr de telefon deHYPERION
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al Vanessei, dar ori de câte ori forma numărul telefonul
suna şi suna şi suna şi suna şi nu răspundea nimeni. Dacă
ceilalţi au uitat-o pe Vanessa relativ repede, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre Myriam. Ea se îndrăgostise
nebuneşte de Vanessa şi dispariţia acesteia o paraliza. În
încercarea de a afla ce se întâmplase, dacă se ascunsese
de bună voie sau fusese răpită, Myriam apelase la relaţiile
sale atât din lumea interlopă cât şi din lumea care deţinea puterea în mod oficial. Astfel a aflat că iubita ei fusese văzută în compania unor evrei ruşi care făceau afaceri
imobiliare la vedere şi negoţ cu arme pe ascuns. Myriam
îl cunoştea pe fiul unui Petrov, Boris Petrov, un tânăr care
mereu i se păruse înfumurat şi violent fără pricină. Îşi
amintea că Vanessa era fascinată de pasiunea morbidă pe
care Boris o avea pentru armele de foc. Problema era că
dispăruse şi Petrov şi cum relaţiile ei nu ajungeau până la
Petrov tatăl, tot ce a putut să afle a fost că Petrov fiul se afla
în vacanţă în Europa. Bun, îşi zisese Myriam, cât poate
dura o vacanţă?! Se întrebase asta convinsă fiind că Vanessa îl însoţea pe Boris. O rodea maniera în care Vanessa
o părăsise. Dar chiar o părăsise Vanessa? Era dezamăgită
şi furioasă. Numai că a trecut o lună, apoi alta şi Vanessa
nu a apărut şi Boris nici atât, aşa că Myriam s-a întrebat
iar cât poate să dureze o vacanţă, apoi a mai trecut o lună
şi cum nu avea nicio veste şi-a zis că probabil înţelesese ea
greşit, spaniola ruşilor era cam ca franceza ei, şi că poate
i se spusese că Boris e la studii în Europa, nu în vacanţă şi
că doar în vacanţă venea în Argentina. Apoi s-a înscris la
Universitate. A cunoscut o cubaneză care visa să ajungă
la Paris. Se înţelegeau bine, în ciuda opiniilor politice diferite. Myriam, ca orice intelectual care se respectă, era de
stânga, dar îi lipsea fanatismul şi în afara câtorva marşuri,
nu-şi amintea să fi fost vreodată ceea ce se cheamă o militantă. În schimb, ştia literatură marxistă mai bine decât
oricine din cercul ei de cunoscuţi. Lola, cubaneza, nici
nu voia să audă de stânga, îi dispreţuia pe Fidel Castro
şi pe Che Guevara şi dispreţuia Revoluţia. Asta era cam
mult pentru Myriam, aşa că, nu de puţine ori, se despărţiseră pentru câteva zile din motive de politică, o politică
ce ţinea mai mult de cafenea, de budoar, de vis. Ba mai
mult, Myriam şi-a dat seama că Lola, asemeni Vanessei,
era bisexuală, ceea ce i se părea de-a dreptul scârbos. Aşa
că atunci când a primit o scrisoare de la Vanessa, a sărit în
sus de bucurie, s-a închis în casă şi i-a răspuns, un răspuns
care s-a întins pe mai multe pagini pe care le-a scris ca în
transă, o noapte întreagă a tot scris şi fiecare cuvânt pe
care-l adăuga ştergea imaginea Lolei. Până la dimineaţă,
nu i-a fost greu să-şi lămurească situaţia, să accepte că era
în continuare îndrăgostită de Vanessa, îndrăgostită până
în vârful unghiilor şi în cazul ei expresia vârful unghiilor
chiar conta, pentru că avea unghii foarte lungi, incredibil
de lungi şi puternice, uşor bombate şi veşnic date cu roşu,
un roşu oribil pentru Lola, dar excitant pentru Vanessa.
Scrisoarea nu i-a trimis-o imediat ce a considerat-o încheiată, nu pentru că la ora aceea, când abia se făcea de
ziuă, i-ar fi fost imposibil să găsească o modalitate de a o
expedia, ci pentru că nu se putea hotărî ce cadou să-i trimită. Până la urmă s-a decis pentru un parfum şi a ales un
Coty, în flacon Lalique, bineînţeles. A pus totul la poştă
apoi a aşteptat răspunsul. Nu a mai dat pe la Universitate
iar pe Lola a refuzat să o mai vadă. I-a trimis totuşi, printr-
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o cunoştinţă, un flacon de Paris, minunatul parfum creat
de Sophia Grosjman pentru Ives Saint Laurent. Asta din
impresionantul ei stoc de contrafaceri geniale.
Vanessa se instalase în Córdoba, Andalucía şi din câte reieşea din scrisoare ei, niciodată nu o dusese atât de bine. Nici un
cuvânt despre Boris Petrov. În schimb, i-a atras atenţia o frază
destul de sibilinică : pregătesc pe îndelete venirea ta aici, zic pe
îndelete pentru că e important să nu fac nicio mişcare greşită.
Au continuat să-şi scrie, dar sporadic, Vanessa niciodată nu
se grăbea să-i răspundă. Nici Myriam nu i-a mai scris scrisori
atât de lungi precum prima scrisoare. Îi scria câteva cuvinte pe
o bucăţică de hârtie pe care o strecura în pachetele cu cadouri.
Vorbeau mult la telefon. Întotdeauna suna Vanessa. Myriam îi
povestea despre universitate, despre politică, despre revista la
care muncea cu o jumătate de normă. Nu suflau un cuvânt despre afacerile cu parfum sau despre afacerile Vanessei. Uneori,
Vanessa îi vorbea despre bărbaţii cu care se culca şi atunci Myriam simţea un nod în stomac şi altul în gât, iar după ce aşeza
telefonul în furcă nodul din gât o făcea să izbucnească în plâns
iar cel din stomac o făcea să vomite. Tot ceea ce suporta la bărbaţi era părul de pe picioare şi acela numai ud. La literatură renunţase definitiv. Continua să citească enorm, dar nu mai scria.
Mama sa făcea eforturi să o reintegreze în comunitatea evreiască. Ura faţă de englezi îi rămăsese intactă.
Pe neaşteptate, a primit de la Vanessa banii de călătorie, şi-a
întrerupt studiile fără părere de rău şi pentru prima dată a zburat cu avionul. 18 ore, cu escală la Buenos Aires. A ajuns la Madrid destul de ameţită şi scurtul leşin pe care l-a avut în braţele
Vanessei l-a pus pe seama oboselii. Vanessa şi-a amintit de prima lor îmbrăţişare, pe când se plimbau prin Alta Gracia, dar
asta fusese cu ani în urmă şi la mii de kilometri depărtare. Myriam i-a strâns braţul şi amândouă şi-au pus ochelarii de soare.
Rememorând puţinul pe care îl ştiam despre Myriam, aţipisem îmbrăcat. M-am dezbrăcat şi m-am vârât în aşternut. Am
tresărit la auzul zgomotului pe care uşa de la intrarea prin spate
îl făcea chiar înainte să se închidă. Veneau zorii, dar lumina era
încă atât de puţină încât contura fantasmagoric obiectele din
cameră. Totuşi, când uşa de la camera mea a început să se deschidă cu o lentoare de melc şi o siluetă mi-a trimis bezele, am
ştiut cu certitudine că în cadrul uşii stătea Vanessa. A rămas
câteva clipe sprijinită de canat, poate într-atât de vizibilă fusese
surprinderea mea, încât acum ezita să intre. Văzând-o desculţă
şi cu sandalele în mână, neputinţa de a o vedea pe Maria atunci,
pe loc, m-a făcut să mă ghemuiesc sub cearşaf. Am închis ochii.
Buimac, mi-am îngropat faţa în palme şi palmele în pernă. Am
auzit uşa închizându-se. Vanessa s-a dezbrăcat şi s-a întins peste mine. Avea picioarele reci şi sânii ei mici şi răcoroşi şi-i lipise
de spatele meu. M-a mângâiat pe piept, pe burtă, apoi şi-a strecurat mâna în chiloţi, mi-a atins sexul. Îmi venea să urlu. M-a
obligat să mă întorc cu faţa în sus. Habar nu avea cât rău îmi
făcea. Se aşezase călare pe mine, se freca de sexul meu flasc. S-a
oprit nedumerită. Mi-a luat faţa în palme, s-a aplecat şi m-a
privit de foarte aproape. Mi-au dat lacrimile. Vanessa a chicotit, s-a lăsat pe o parte, apoi a izbucnit în râs. Nenorocitule, a
zis, te-ai îndrăgostit. Vai de capul tău. Avea dreptate. Era vai de
capul meu. Cu tandreţe şi voioşie, ajutându-se de două degete
mi-a ridicat sexul, apoi l-a lăsat să cadă, inert, la loc. Ei, ei, a zis,
de acum, puţulica are cifru. Râdea cu atâta poftă încât m-a pufnit râsul şi pe mine. Înainte de a ieşi din cameră a murmurat: o
femeie şterge toate celelalte femei, le face să dispară, pe asta nu
o ştiai, hî?! Să aşteptăm să se strice mecanismul. Vise plăcute.
Fragmente din romanul Apropierea, editura Cartea Românească, 2010
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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.

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”.
Aşadar:

recţii sînt lupte pentru putere în aceeaşi măsură în
1. Credeţi în necesitate canonului? Putem exista, în placare înseamnă instituire a canonului?
nul literaturii, fără el?
2. Cum interpretaţi afirmaţia lui Nicolae Manolescu 4. Consideraţi canonul o realitate opresivă, restrictivă,
anihilantă? Un fel de piatră tombală care trebuie din
conform căreia „canonul nu se discută; canonul se
cînd în cînd dărîmată? Conceptul de revizuiri poate fi
face”. Discuţiile despre canon – în anchete, dezbateri,
complementar ideii de canon? Dar cel de est-etică?
mese rotunde etc. – continuă... Ce este, simplu spus,
5. Credeţi că este firesc să se discute despre canon alcanonul?
ternativ, despre canoane care funcţionează în para3. Cine mai face azi canonul literar? Sînt şanse reale ca
lel? Să înţelegem prin canonul didactic – sintagma e
scriitorii ultimelor generaţii să intre în canon? Creîntîlnită – altceva decît canonul propriu-zis? Se poadeţi că scriitorul român trăieşte o anxietate nu nute merge pînă acolo încît să spunem că fiecare scrimai a influenţei, cum spunea Bloom, ci şi a con-saitor instituie propriul canon, creîndu-şi retrospectiv
crării canonice? Luptele dintre generaţii, grupări, di-
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tradiţia, modelele? Ce altceva este Epigonii decît un 8. Cum comentaţi opinia lui Harold Bloom conform căastfel de canon de uz personal?
reia autorul este acela care face canonul. În ce sens
6. Înţelegeţi prin canon un dat obiectiv, „transcendent”
canonul ar fi făcut de scriitor?
al literaturii, sau este el o creaţie a conştiinţei ordo- 9. Ce şanse are o carte aparţinînd scriitorilor din exil,
natoare a criticilor? Există şi o altă modalitate de
care nu participă vizibil la metabolismul literaturii
instituire a canonului decît judecata critică? Ce loc
române, să intre în canon? Şi dacă, pe termen scurt,
ocupă în acest proces de canonizare piaţa, publicinu participarea la acest metabolism e importantă
tatea, receptarea?
(căci e încă nesesizabilă), atunci cum credeţi că este
7. Asociaţi canonul istoriei literaturii, acelei structuri de
posibilă recuperarea cărţii şi înscrierea în canon?
adîncime care se fundamentează pe tensiuni, deve- 10. Dacă pătrunderea în canon are drept fundament vaniri, metabolisme, influenţe? Credeţi în organicitaloarea, ce reprezintă pentru dvs. valoarea unei opetea literaturii române? Prin urmare, credeţi că o istore? Canonul cuprinde opere sau autori?
rie literară instituie canonul?
Anchetă coordonată de Mircea A. Diaconu

Dumitru Chioaru

1. Cred în necesitatea canonului, cu atît mai mult
cu cît fără el – are dreptate Harold Bloom – „încetăm
să mai gîndim”. Şi, probabil, să mai facem literatură cu
conştiinţa situării în lumea valorilor.
2. Afirmaţia lui Manolescu, chiar dacă pare a fi în
răspăr cu realitatea noastră literară, este corectă. Şi totuşi - mai nuanţînd lucrurile - canonul se face prin
creaţie / opere şi se instituie prin discuţii, în urma
formării unei judecăţi critice colective/ consensuale.
Dar ce este canonul? DEX-ul oferă mai multe accepţii ale termenului „canon”, care provine din grecescul
„kanon” cu sensul de „regulă”.
Noi, modernii şi postmodernii, am pierdut acest
sens, dar termenul a dobîndit printre altele şi semnificaţia de listă de opere a căror valoare literară şi calitate
de model s-au stabilit – spunea de astă dată Lovinescu
– „printr-un consens al veacurilor”.
3. Generaţia aflată acum în şi la putere în viaţa
noastră literară este cea optzecistă, dar scriitorii ei nu
se bucură de canonizarea de care au avut parte încă de
tineri scriitorii generaţiei 60. În afară de Mircea Cărtărescu, deşi există şi alţi scriitori de valoare, niciun
alt optzecist n-a intrat în conştiinţa publică. Şi, prin
urmare, nici în canon. Este o generaţie peste care istoria a trecut, ca şi pentru generaţia pierdută a războiului, nivelînd-o laolaltă cu valorile vechii lumi, contestate în primul rînd de scriitorii ei, şi oferind şanse
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de afirmare tinerei generaţii de scriitori de a fi în pas
cu ea prin promovarea noilor idei şi a altui gust estetic.
Dacă ideile şi gustul estetic definesc o generaţie, valorile se legitimează/ consacrează individual prin opere.
Numai operele cu adevărat valoroase în literatură au
şansa de-a deveni şi rămîne canonice.
4. Orice canon odată instituit se vrea definitiv închis. Dar ideile şi gustul estetic se schimbă de la o generaţie la alta şi, ca urmare, provoacă o reconsiderare a valorilor moştenite. Revizuirile sunt legitime şi
necesare în măsura în care resping canonizările conjuncturale din trecut şi îndreaptă greşelile de evaluare
a operei unui scriitor la nivelul generaţiei sale, prin
raportare la valorile eterne sau prin înţelegerea mai
profundă a mutaţiilor pe care le-a produs în evoluţia
literaturii.
5. Azi, într-o lume anticanonică, marcată de pluralism şi relativism cultural, cred că trebuie asumată ideea de „canon alternativ”, deschis şi dinamic în
raport cu canonul didactic, de regulă static şi închis.
Dacă valorile modernismului au intrat în canonul didactic şi chiar îl domină, cele ale avangardismului sau
ale postmodernismului rămîn în continuare marginale. Dar ele, avangardele şi postmodernismul, şi-au inventat – negînd-o mai întîi pe cea moştenită - o tradiţie, scoţînd din uitare ori citind altfel operele unor
înaintaşi. Admit că şi scriitorii – Eminescu stă dovadă
prin Epigonii şi, ca să ajungem la zi, Cărtărescu prin
Levantul – îşi creează, aşa cum se spune în întrebare,
un canon de uz personal. Dar o literatură nu înseamnă
un scriitor, chiar dacă el reprezintă centrul acelui canon. Canonul este un set de valori care se poate transmite ca moştenire, dar perpetuarea lui implică opţiuni
pentru ideile corespunzătoare ce corespund aşteptării
scriitorilor/cititorilor contemporani.
6. Cred că în formarea canonului creaţia are iniţiativa, producînd opere de valoare, dar decisivă este
judecata critică. Prin urmare, canonul este rezultatul
consensului mai multor opinii critice formulate de experţi, care dobîndeşte un statut de obiectivitate. Publicitatea de care se bucură opera unui scriitor îi poate
asigura succesul, dar acesta nu este identic totdeauna cu valoarea. Cîte pariuri literare nu s-au pierdut!
Dar un critic îşi poate asuma astfel, ca Maiorescu faţă

Anchetele revistei

de Eminescu, să tragă lozul cîştigător din mulţimea
de oferte. A lăsa însă operele literare în voia pieţei înseamnă a renunţa la conştiinţa critică în favoarea gustului schimbător ca moda. Ba, mai mult, înseamnă a
nu mai face diferenţa dintre bunurile simbolice, printre care se numără şi valorile literare, şi cele materiale
de care-i tot mai tentat omul conemporan, amestecîndu-le fără discernămînt în cotidianul consum. Trebuie
ca, în continuare, să judecăm valorile literare în plan
spiritual, pentru a nu ne înstrăina complet de umanitatea noastră.
7. Deşi Istoria literaturii române de la origini
pînă în prezent a lui G.Călinescu a fost canonizatoare,
nu cred că istorii literare mai recente îndeplinesc aceeaşi calitate, pentru că sunt - din păcate – prea subiective şi lacunare. Vremea criticului/ istoricului literar
canonizator ca o instituţie a trecut. Este nevoie de istorii literare elaborate de colective de experţi pe baza
experienţei cîştigate de receptarea critică a operelor.
8. Nu cred că un scriitor ci opera sa, în măsura în
care modifică semnificativ literatura, face canonul.
Căci creaţia produce valoarea, iar critica o recunoaşte
şi, astfel, o canonizează.
9. Oriunde ar fi produse, operele de certă valoare
scrise în limba română, merită a fi incluse în canon.
Nu cred că prezenţa sau absenţa scriitorului din viaţa
literară poate influenţa decisiv destinul operei sale. La
urma urmei citim/criticăm, cum observa cu un veac şi
jumătate înaintea noastră Mihail Kogălniceanu, opera
şi nu scriitorul.
10. Are valoare o operă care înnoieşte radical literatura, dar şi durează. Valoare nu poate să aibă decît
ceea ce durează. Iar asta este doar privilegiul operelor cu valoare spirituală, ce transcende viaţa scriitorului, diseminîndu-se în existenţa şi conştiinţa celorlalţi. Astfel de opere sunt puţine, şi totuşi, atît de greu
de (re)cunoscut într-o viaţă de om. Important este ca,
prin creaţia sau receptarea lor critică, să avem acces la
lumea valorilor. Canonul este această cale.

Constantin ARCU
1. Eu sunt un prozator care scrie din când în când
câte o poveste, nu
sunt în competiție
cu alții și chestiunea canonului nu
mă frământa deosebit. În plus, când e
vorba de canon fiecare înțelege tot altceva. Canonul ar fi
un pat al lui Procust,
o unitate de măsură cu reguli stricte,
obligatorii pentru o
anumită epocă sau
curent literar. Sigur
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că în actul scrierii autorul nu se folosește de el, e ca și
motorul omului din Tecuci, dintr-o poezie a lui Mihai
Ursachi. Nu-i folosește la nimic în faza creației. Canonul devine un instrument de măsură mai târziu. El
are menirea de a face o selecție a operelor literare și
de a reține ceea ce crede că este interesant sau corespunde rigorilor lui. Dar ce se întâmplă dacă opera ta
nu se înscrie standardelor obligatorii ale canonului
într-o perioadă? Să presupunem că un roman de talia Fraților Karamazov s-ar scrie în zilele noastre, fără
vreo legătură cu canonul impus de marile spirite ale
veacului din România de azi? Probabil că un asemenea roman semnat azi de un necunoscut i-ar face să
strâmbe din nas pe mulți academicieni și mari critici
autohtoni. Așa că despre ce canon vorbim? Iată, tot
un fel de canon impun unele site-uri pe internet făcute de șmecherași care își laudă și aplaudă producțiile
lor literare, fără vreo legătură cu valoarea cărților în
discuție. Revenind la chestiune, canonul ar fi un sinoptic al literaturii pe anumite perioade, ca să ne formăm o viziune de ansamblu, dar nu mai mult. Și nu
întotdeauna are dreptate. Uneori omite autori valoroși
și scoate în față unele nimicuri. Nu cred în necesitatea
canonului, literatura se poate lipsi bine mersi de canon. Dar se pare că vrând-nevrând canonul „se face”,
pentru că, așa cum s-a remarcat, în literaturile mici
mai ales tendințele autoritariste sunt vizibile. Și totuși,
e necesar canonul? Ne gândim și la pericolul confuziilor, al uniformizărilor de receptare și altele de acest fel,
deși gustul ne-ar putea dicta ce să citim.
2. La întrebare ar trebui să răspundă criticul însuși.
Probabil cea mai evidenta încercare de impunere a canonului este „Istoria critica a literaturii române” de
Nicolae Manolescu. Este vizibilă intenția de a impune o clasificare, o scară de valori așa cum o vede N.M.
Iată, pentru anumite perioade criticul reține autorii pe
care îi consideră reprezentativi, apoi formează o listă
cu autori mai mărunți („autori de dicționar”) și restul
nu mai contează. Se face abstracție totală de partea din
adâncuri a aisbergului literaturii, ca să reiau o imagine celebră. Intenția neascunsă de a clasifica și ordona
autorii în insectarul lui N. Manolescu răpește acestei
istorii eleganța celei a lui George Călinescu. Oricum,
discuțiile despre istorii și despre canon continuă la
mese rotunde, în anchete (cum este cea propusă de
Mircea A. Diaconu), dar fiecare vorbește pre limba sa
și rareori preopinenții se înțeleg. Așa că dacă aș mai
trage și eu o definiție a canonului la ce-ar folosi? La
urma urmei fiecare individ care se ocupă de literatură
ca îndeletnicire, cum ar fi universitarul sau criticul își
formează în timp sinopticul său literar în care sunt incluse operele pe care le consideră vizibile pentru anumite perioade, deci propriul lui canon. Și mă întreb de
ce ar fi mai obiectiv și valoros canonul lui X decât canonul lui Y? Încât nu știu dacă nu acordăm prea mare
atenție canonului, mai ales că în vremea din urmă tot
criticul literar cu istoria sa proprie și lista sa de opere
și scriitori. Pe care să-l crezi fără rezerve?
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3. Dacă fiecare soldat de-al lui Napoleon purta în
raniță bastonul de mareșal, nimic nu-l împiedică pe
scriitorul nostru, oricât de tânăr sau de bătrân ar fi el,
să-și închipui că poartă în caietele sale notele la marea operă care îl va propulsa în fruntea canonului. Canonul este deschis pentru toți; abia așteaptă să-i primească în splendorile gloriei, numai că nu știu de vreun soldat imperial care să fi ajuns mareșal. Probabil
că scriitorii români trăiesc o anxietate a con-sacrării
canonice, dacă iau în calcul reacțiile unora la lansarea „Istoriei critice..”, în momentul în care unul dintre
volume a fost dezvelit de folie și fiecare încerca să-și
găsească numele la indicele alfabetic... Cum răsuflau
ușurați unii și cât de dezamăgiți sau înverșunați deveneau alții. Se pare că și în literatură se dă o luptă continuă pentru putere, inclusiv pentru a institui un canon, dar și între generații sau grupări literare. Nu sunt
excluse luptele și datul din coate, piedica și loviturile
sub centură... Par scriitorii niște îngerași la prima vedere, dar câtă mizerie nu găsești uneori sub un ciorap
de mătase!
4. Într-un domeniu sensibil ca acela al literaturii
este evident că orice ierarhizare pare discutabilă și în
niciun caz nu poate fi primită ideea că un canon nu
ar putea fi supus revizuirilor. Și chiar ar fi nedrept ca
o structură spirituală, subiectivă să intre sub semnul
imuabilului, literatura ar deveni pentru mulți intolerabilă... De altfel însuși Harold Bloom insistă că scara valorică instituită prin canon poate fi răsturnată pe
calea revizuirilor, de ce l-aș contrazice eu? Pe de altă
parte, literatura este un organism viu, scriitorii publică fără răgaz (unii câte două–trei cărți pe an), cum să
nu accepți ideea că o capodoperă poate apărea oricând și să spulbere ierarhiile existente. Și să nu uităm
de aceste istorii literare care tot apar una după alta, fiecare cu pretențiile ei, contestând autoritatea pe care
și-o arogă precedenta...
5. Există un canon didactic, dar se pare că merge
apăsat pe urmele canonului impus de critica literară.
În manualele școlare intră în majoritate covârșitoare
autori și opere impuse în cadrul canonului propriuzis. Cugetând la creația antecesorilor săi, sigur că fiecare scriitor își formează o imagine sintetică valorică
asupra literaturii și deci un canon de uz personal, ca
să reiau sintagma propusă de coordonatorul anchetei.
Cât este de dreaptă sau de strâmbă această judecată de
valoare făcută de fiecare scriitor, e greu de spus. Nici
Epigonii nu-i ferită de subiectivism, dar asta nu pare
să ne afecteze prea mult. Eu n-am auzit pe careva să
deplângă modul în care Eminescu l-a receptat pe Mumulean, Daniil sau pe Prale...
6. Bunul Dumnezeu nu se ține de giumbușlucuri
pentru a ne da și canon literar „transcendent” al literaturii. Ne-a dat un canon prin Moise pe Muntele Sinai,
respectiv cele zece porunci și unele instrucțiuni privind slujbele religioase, dar ajunge! În literatură rolul
Creatorului este preluat de către critica literară, universitari etc., canonul fiind rezultanta mai multor factori
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subiectivi, încât ideea unui canon ca un „dat obiectiv”
nu se pune decât de dragul discuției. Dar dacă socotim că mulți văd „canonizarea” ca pe un fel de sanctificare, prima întrebare este pe deplin justificată.
7. Sub rezerva celor arătate mai sus, istoriile literare
croiesc în bună măsură canonul. Tocmai de aceea scriitorilor nu le este indiferentă prezența în cadrul unei
istorii literare și fiecare apariție de acest gen stârnește
comentarii, orgolii, contestații etc. De ce acela și nu
eu?! Sau: Nu m-a băgat Manolescu, poate mă bagă
Ixulescu. Nici în gașca lui Ixulescu n-ar fi rău, numai
de n-aș rata și rândul ăsta. Păi cum să nu fie palpitantă
viața literară? Și din acest punct de vedere, mi se pare
îndreptățită aserțiunea lui Bogdan Ghiu dintr-un răspuns anterior la anchetă, conform căreia canonul este
în bună măsură „manipulare de piață și aviditate de
putere.”
8. La urma urmelor canonul rezultă din considerarea unor opere literare. Operele constituie materia
primă a canonului, obiectul său, restul sunt ingrediente. Un autor pătrunde în canon prin valoarea unor
opere literare care pot fi date mai devreme sau mai
târziu, încât în timpul vieții un autor poate bulversa
oricând canonul literar printr-o carte de excepție. Ca
să nu mai punem la socoteală că uneori duhul autorului se prezintă peste decenii revendicându-și locul
cuvenit în canon (bunăoară Blecher sau I.D. Sârbu, în
literatura română).
9. Poate că întrebarea rezista în perioada de dinainte de 1989, când literatura noastră părea într-adevăr ruptă în două de graniță, scriitorii din exil fiind
percepuți de critica oficială ca un fel de minoritate.
Dar astăzi scriitorii din exil participă din plin la „metabolismul literaturii”. Ei sunt prezenți în istoriile literare și frecvent prin reviste, publică volume în țară,
sunt invitați la manifestări și festivaluri, pot fi întâlniți
frecvent la târgurile de carte etc. Chiar nu vreau să fiu
nedrept, dar nu văd ce mari cărți ar fi de recuperat din
literatura exilului, cărți care să nu fi fost avute în vedere într-un fel sau altul până acum.
10. Eu sunt neprihănit la suflet și mai cred că în linii mari canonul este dat de valoare, nu-i doar o luptă
pentru putere a unor critici literari, cum insistă unii.
Iar valoarea este greu de definit, mai mult o simți... Ne
aflam în plin inefabil, cum să definești zborul săgeții?
Iar în canon intră sau ar trebui să pătrundă opera de
valoare. Pătrunde opera, fără discuție, mână în mână
cu autorul. Și cum un autor nu dă numai opere geniale, se întâmplă ca unele opere ale aceluiași autor să nu
pătrundă în canon, deși altele sunt prezente acolo.
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Scriitorul - destin şi opţiune
Recuperarea memoriei, înainte de toate, dintro perioadă mai veche dar şi mai nouă a existenţei
noastre, m-a determinat să întreprind acest demers. Scopul lui este, mai ales, unul de introspecţie, de re/descoperire, a acelor zone mai mult sau
mai puţin cunoscute din biobibliografia unor scriitori contemporani... Cum scriitorii, oamenii de
cultură în general, s-au dovedit a fi în toate timprile avangarda prospectivă, credem că, în condiţiile de astăzi, o mai bună înţelegere a fenomenului literar nu poate fi decât benefică...

4. Ce personalitate (personalităţi), grupare literară,
prieteni, eveniment biografic etc., v-au influenţat viaţa ca om şi scriitor?
5. Raportul dintre conştiinţă, politică şi gândirea
liberă, constituie o mare problemă a lumii contemporane. În aceste condiţii, care este, după dvs., raportul
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 scrii1. Pentru un scriitor, destinul şi opţiunea sunt di- torului? La ce lucraţi în prezent?...Pe când o nouă
mensiuni existenţiale fundamentale. Ce rol au jucat carte?...
(joacă) acestea în viaţa dumneavoastră ?
2. Istoria literaturii consemnează, uneori, arbitrar
Facultativ :
momentul debutului unui scriitor. Pentru dvs., când
7 + UNU. În contextul celor afirmate, pentru a avea
credeţi că s-a produs (cu adevărat) acest eveniment? un dialog mai direct cu cititorii noştri, selectaţi din
Vorbiţi-ne câte ceva despre primele încercări literare. opera dvs. un text care, în linii mari, generale, să vă
3. Care a fost drumul până la prima carte ?
reprezinte. Vă mulţumesc pentru înţelegere.
Anchetă realizată de Petruţ PÂRVESCU
fi la înălţimea întâlnirii cu el. Iar noi, noi epigonii? Contemporaneitatea nu are niciun canal de legătură cu divinitatea. Doar eu m-am născut într-un sat de sub codru.
Acolo destinul e norocul, e rostul fiecăruia, un dat esenţial cu care porţi legătură cu divinitatea. Eu m-am întâlnit
prima oară cu destinul la o vârstă fragedă (6 ani), într-un
accident, în curtea casei unui vecin, în care mi-am pierdut vederea ochiului stâng. Satul şi copiii lui sunt ca un
iureş, o viitură care te ia, care-ţi schimbă calea. Viaţa e
dură aici: „destinul” unuia este să pună mâna pe cuţit, altul pe o afacere, unul pe o mistrie… Eu am pus măna
pe stilou, casa mea, cuţitul meu. Accidentul mi-a marcat
copilăria, m-a însemnat, m-a dezvăluit pe mine mie însumi: ochiul închis înafară se deschide lăuntric prin scris.
Scrisul meu recâştigă, încet, încet, privirea mea. Motivul
acesta e prezent în toate cărţile mele, mai ales în Tratat
despre Ochiul Orb (Ed. Libra, 1996).
2. Sunt începuturi care sunt sau nu semnificative. Şopârla îşi rupe coada, vulpea îşi roade piciorul din plasă ca
să poată trece mai departe. Şi poetul are astfel de „vămi”
„Nu trebuie să ne sperie frontiera
de trecut: o revistă şcolară (în cazul meu, revista Poteci
a Liceului nr. 3, Satu mare), o antologie scoasă de vremileniilor Nu trebuie să ne sperie
un
profesor inimos (precum paginile literare lunare intifrontiera mileniilor. Iliada, textele
tulate Preludii din Scânteia tineretului îngrijite de prof.
faraonilor, tragediile lui Eschil, Sofocle,
Tudor Opriş), un cenaclu care poate fi semnificativ prin
Euripide nu şi-au pierdut prospeţimea şi
mentorii săi. În Satu Mare n-am avut mentori, din nefericire
şi, de aceea, am fost mereu în… întârziere faţă de
valoarea. Mă înspăimântă nu mileniile
generaţia mea. Singurătatea îţi conferă însă o pecete, un
ci faptul că ar putea exista milenii fără
însemn uric domnesc.
poezie, ca nişte găuri negre, viermănoase,
Eu m-am simţit poet după debutul în revista Famicare vor înghiţi materia cărţilor din jur…” lia cu o prezentare a poetului Şt. Aug. Doinaş – „Un voluptuos al imaginii: Gerorge Vulturtescu” (nr.1, 1973).
1. Numai naţiunile mari recunosc destinul, cele mici îl Aş spune că rândurile Domniei Sale mi-au „citit” matriignoră. Astfel şi oamenii. Toată antichitatea a fost preocu- cea stilistică în eboşă. Cuvintele poetului Şt. Aug. Doinaş,
pată să-l desluşească: nu atât pentru a-l evita cât pentru a
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corespondenţa, întâlnirile semnificative mi-au luminat
viaţa în provincie…
3. Lung şi presărat cu dezgust pentru scriitorii din edituri care transformau apariţia unei cărţi într-un comerţ
(ba o ţuică, ba o masă, ba o mutare în planul editorial
din primăvară până-n toamnă, ba o mutilare a poemelor
tale) numit „concurs de debut”. Am apărut după un astfel de „concurs”, în Caietul debutanţilor 79 al Ed. albatros (tipărit în 1981!) cu câteva poeme. Atunci am jurat
că îmi voi edita fiecare carte singur sau deloc. Prilejul s-a
ivit prin crearea editurii Litera unde mi-am tipărit cărţile: Frontiera dintre cuvinte (1988) şi Poeme din Ev-Mediu (1991).
Eticheta de la sfârşitul volumului „carte apărută în regia autorului” mi se pare cea mai nobilă. Păi în „regia” cui
să apară o carte dacă nu a autorului? Cunosc mulţi scriitori talentaţi care au trecut prin aceste dijme ale editurilor bucureştene. Toate topurile, grupurile şi persistenţa în
presă a unor nume s-a făcut în lipsa cărţilor unor scriitori
care au avut o singură vină: n-au avut mentori celebri în
oraşele lor şi locuiau „în provincie”…
4. Am vorbit mai sus despre omul şi poetul Şt. Aug.
Doinaş care este emblematic pentru mine, prin contopirea dintre om şi operă, prin responsabilitatea pe care
o acordă culturii. „Destinul”, despre care m-aţi întrebat,
mi-a mai scos în cale momente admirabile: corespondenţa cu N. Steinhardt (a cărui ultimă cronică literară a fost despre cartea mea Frontiera dintre cuvinte în
revista Steaua), profesoara Ioana Em. Petrescu, de la filologia din Cluj, cu care mi-am dat lucrarea de diplomă
„Semnificaţii şi echivalenţe ale prafului în opera lui M.
Eminrescu”. Peste ani, pe această linie „eminesciană” am
întâlnit-o pe doamna Svetlana Paleologu – Matta a cărei
lucrare Jurnalul hermeneutic a apărut în premieră în paginile revistei Poesis de la Satu Mare. Desigur că a fost un
eveniment prezenţa mea în Cenaclul de luni de la Bucureşti pe care l-am trăit cu intensitate. Profesorul N. Manolescu, pe care l-am căutat (am stat la coadă la cabinetul
de la filologia bucureşteană ca să pot intra la Domnia Sa),
m-a invitat cu generozitate, să citesc poezie împreună cu
sătmăreanul Dumitru Păcuraru. La întâlnirea programată erau de faţă toată „floarea cea vestită” a optzecismului
(M. Cărtărescu, Ion B. Lefter, Bogdan Ghiu, Traian T. Coşovei etc.). eram un necunoscut din provincie, cum să nu
fi trăit evenimentul? Am fost impresionat de marea latitudine la care lucra Profesorul, am intuit forţa celor din
jur, dar şi propria mea pecete. Unii dintre ei mi-au devenit prieteni şi pot afirma cu certitudine că erau deschişi,
atenţi la tot ce se scria şi în alte colţuri ale ţării. Scrisul
meu nu a căutat niciodată grupul, cercul unor „iniţiaţi”.
Am trecut ca student prin Clujul echinoxist şi nu am devenit „un echinoxist”. Recunosc însă sigiliul Clujului în
toată formaţia mea culturală şi, poate că revista Poesis,
pe care am creat-o, continuă, subteran, modelul revistei
„Echinox”. Spun poate, pentru că nicio revistă românească
nu scapă de „modelul” România literară sau a Secolului
20, două reviste prezente în conştiinţa scriitorilor, al căror
cititor fidel am rămas.
5. Părerile sunt împărţite, „vina intelectualilor” extinsă, dilatată ca un gumilastic. După neimplicarea politică din perioada totalitară taberele par să fi reţinut doar
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un singur slogan: „Mircea, Fă-te că lucrezi!”. Făţărnicia adaptării rapide a aşezat lumea într-o singură barcă:
aceea a guvernării. Spiritul unei opoziţii constructive
nu poate trece de etichetările duşmănoase ale „trădării”
şi „naţionalismului”. Am votat intelectuali, scriitori, dar
n-am văzut pe niciunul să protesteze, să intre în greva
foamei pentru că maşinile de la Letea nu mai funcţionează sau pentru creşterea aberantă a manoperei tipografice.
Dar vedeţi cum se animă aceşti haiduci când e vorba despre păduri!
6. Nu trebuie să ne sperie frontiera mileniilor. Iliada,
textele faraonilor, tragediile lui Eschil, Sofocle, Euipide
nu şi-au pierdut prospeţimea şi valoarea. Mă înspăimântă nu mileniile ci faptul că ar putea exista milenii fără poezie, ca nişte găuri negre, viermănoase, care vor înghiţi
materia cărţilor din jur…
Literatura română? După „scenariul” lui L. Ulici se va
găsi peste milenii Antologia sa cu 101 poezii. Poate, totuşi, prea puţin… Să reţinem dincolo de scenarii metaforice câteva momente faste ale literaturii contemporane:
apariţia unor cărţi de memorii, resurecţia jurnalului, prolificitatea generaţiei 80. Observ însă o deplasare vizibilă
spre roman a literaturii: Marin Mincu scrie romane (a
se vedea premiul recent primit în Italia), Gabriela Melinescu, Constantin Abăluţă, dintre poeţi. „Deplasarea
spre roman” s-a extins şi la generaţia optzecistă: M. Cărtărescu, N. Danilov, Gabriel Ghifu, Ruxandra Cesereanu,
Simona Popescu. Această schimbare a tricourilor pare să
fie în consens cu spiritul ironic al generaţiei: sărbătoarea
cere mereu costume noi…
7. Nu cred în cei care spun „acum nu e timp pentru
scris”. O spun, de regulă, cei care au scris ieri şi s-au căţărat pe treptele sociale cu numele semnat pe cărţile de ieri.
Este evident că nu pot scrie decât în timpul vieţii mele.
De aceea par, oarecum, anacronic: editez o revistă de poezie în plină „tranziţie” când soarta revistelor literare este
ameninţată. Dar poezia românească merită o revistă de
poezie.
Despre proiecte: zi de zi Poesis. E un efort, o lupă pe
viaţă şi pe moarte. Am încheiat 100 şi mai sper… Nu-l
neglijez nici pe poet: la Târgul Internaţional de carte de
la Bucureşti sper să-mi pot lansa un nou volum de versuri: Gheara literei (Ed. Libra). Lucrez la un Dicţionar al
scriitorilor sătmăreni şi, sper, la zilele culturale „FRONTIERA POESIS” din septembrie să-l pot prezenta. În rest:
n-ar fi rău să citim cărţile altora….
iunie 1998, Satu Mare

Valeria Manta Tăicuţu

„În ceea ce mă priveşte, n-am avut
niciodată un „program”, am scris
când am simţit nevoia s-o fac şi
n-am ţinut seama nici de modă,
nici de categorii estetice, nici de
curente literare şi nici de altceva.”
1. Întotdeauna m-am întrebat cam în ce măsură poate fi vorba despre destin – adică despre orânduirea, de
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către o forţă exterioară şi irevocabilă, a
secvenţelor devenirii
– ori despre un act voluntar / conştient de
dirijare a propriilor
resurse spirituale, în
aşa fel încât, într-un
târziu (într-un devreme) să fii şi să te numeşti scriitor. Nu miam dat un răspuns definitiv, dar experienţa de până acum m-a
învăţat câteva lucruri
fundamentale. Primul
s-ar lega de talent: cu
acesta te naşti, este un dat al tău, de care poţi fi sau nu
conştient, pe care-l poţi sau nu fructifica. Câte talente autentice nu se risipesc? De câte ori nu regretăm că cineva
cunoscut, ale cărui relatări epice (orale) ne-au încântat,
n-a găsit răgazul să se aşeze temeinic la masa de scris?
De câte ori n-am cunoscut oameni cu o sensibilitate ieşită din comun, capabili să transforme în metaforă tot ce
ating, şi care totuşi n-au devenit poeţi? Deci talentul, deşi
necesar, nu este suficient. Dumnezeu îţi dă, cum se spune,
dar nu-ţi bagă şi-n traistă. Talentul trebuie însoţit de voinţă / dorinţă şi aici lucrurile se complică din nou, fiindcă, în planul nostru terestru, distribuţia lucrurilor bune
rareori este echitabilă. În mod iraţional, inacceptabil şi
imposibil de schimbat, talentul se distribuie în multe cazuri celor care n-au nevoie de el, iar dorinţa / voinţa de
afirmare în plan literar – celor care n-au pic de talent: trăim noi, cum se ştie, într-o lume pe dos. Cazurile fericite
- talent plus acţiuni dirijate în scopul devenirii artistice
– se cunosc: dintre ele se recrutează laureaţii Nobel (dar
nu mereu!), personalităţile care fac obiectul monografiilor, istoriilor literare etc., maeştrii care deschid drumuri
şi care schimbă vieţi.
În ceea ce mă priveşte, cred că fac parte din categoria
risipitorilor. N-am valorificat ”datul” atunci când trebuia.
Un eveniment / o cumpănă m-a întors foarte târziu din
drumul pe care pornisem şi pe care înaintam din inerţie,
cu resemnare şi fără orizont, pentru a mă aşeza pe un
altul. Nu mi-am propus aşa ceva, niciodată, la întrebarea formală / stereotipă „Ce-ai vrea să te faci când vei fi
mare?” n-am răspuns „Critic literar / poetă / prozatoare”,
cum aud că s-a întâmplat în alte cazuri, ci am răspuns întotdeauna „Profesoară de limba şi literatura română” şi
chiar şi acum, după şapte volume publicate, tot profesoară mă consider. Cu alte cuvinte, eu am optat pentru ceva,
iar destinul, ca să-mi demonstreze că există, a hotărât altceva pentru mine. Evident, niciunul dintre noi nu şi-a
spus ultimul cuvânt.
2. Debutul adevărat s-a produs, cumva împotriva voinţei mele, prin 1990, când Laurenţiu Ulici mi-a publicat
două proze scurte – „Copacul” şi „Zidul”, în „Luceafărul”.
Am aflat târziu despre acest lucru, pur şi simplu uitasem
că la o manifestare dedicată lui V. Voiculescu, la Pârscov, îi dădusem criticului, împinsă de la spate de Melania
Vergu, câteva file de dictando cu „mâzgăleli”. Mai aveam
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acasă un roman, „Slalom sentimental”, scris prin anii 80
şi publicat abia în 2000, precum şi o sumedenie de povestioare, unele dintre ele rămase, până azi, nepublicate.
Le-am scris fără un scop anume, mai mult pentru a umple un gol. A urmat o perioadă foarte lungă în care n-am
mai scris absolut nimic: de câte ori ceva mă îmboldea s-o
fac, îmi găseam, cu înţelepciune, altceva mai util de făcut.
Prin 2004 l-am cunoscut pe Marius Tupan, care-a decis,
brusc şi definitiv, că trebuie să devin critic literar şi mi-a
şi dat o rubrică permanentă la „Luceafărul”. Dumnezeu
să-l odihnească, a fost un om bun şi un prozator talentat
(„Coroana Izabelei” este, probabil, unul dintre romanele
cel mai bine scrise din literatura contemporană), dar s-a
înşelat: „scrisa” mea era să devin poetă, chit că, până pe
la 45 de ani, când am compus primul sonet, n-am comis
nici măcar un vers, nici chiar în adolescenţă, când, se ştie,
sub influenţa lui Cupidon, tot românul devine productiv
din punct de vedere liric. Începuturile literare? Nici eu nu
le-am luat în serios, fie că era vorba despre schiţe, povestiri ori piese de teatru, ori despre participări la concursuri / olimpiade naţionale / festivaluri. Cenaclurile le-am
frecventat sporadic (să amintesc totuşi de cenaclul „Nicolae Labiş” din Comăneşti – Bacău, condus de profesorul /
scriitorul Gheorghe Movilă, sau de cenaclul „V. Voiculescu” din Buzău, care l-a avut ca mentor pe Corneliu Ştefan, sau de cenaclul „Alexandru Sihleanu” din Râmnicu
Sărat), iar în reviste am publicat pentru că mi se cereau
(încă mi se mai cer) materiale. Am ajuns la concluzia că
am ceva talent prin 1973, când, de data aceasta din proprie iniţiativă, am scos o revistă a liceului din Comăneşti.
Revista se numea „Băltoaca” şi-mi amintesc de ea pentru
că mi-a adus primele premii literare şi o lună de tabără la
Costineşti: acolo aveam să-i cunosc pe câţiva dintre scriitorii importanţi de azi – printre ei, Mircea Cărtărescu.
3. Sincer, fără „fiţe” (sunt la modă fiţele, dacă nu le faci,
nu eşti băgat în seamă!), nu prea ştiu când am scris prima
carte (este vorba despre romanul „Slalom sentimental”).
A crescut în timp, cumva şi sub influenţa lui Joyce – mai
ales în capitolele finale – şi, prin intermediul unui fost
coleg de şcoală de-al poetului Nicolai Tăicuţu, a ajuns,
pentru lectură, pe masa regretatului Costache Olăreanu.
Am primit încurajări care nu m-au „mobilizat” şi sfaturi
pe care nu le-am urmat, astfel că romanul a stat aproape
20 de ani într-un sertar (nu, nu am scris „literatură de
sertar”, i-am lăsat pe alţii, mai talentaţi, s-o facă şi să se
mândrească mai apoi cu asta!). Se spune că, în general,
cărţile îşi hotărăsc singure destinul şi nu altfel a procedat
romanul meu. A găsit un moment propice să iasă la iveală şi, după o aşteptare îndelungată (aproape că uitasem de
el) s-a lăsat publicat în regim de urgenţă, pe banii altora
(deci cu sponsori), la o tipografie obscură şi în condiţii
grafice jalnice, dar a apărut: parcă voind să-mi facă în ciudă tocmai mie, autoarea lui!
4. Creşterea ca „om” mi-a fost influenţată de profesorii pe care i-am avut, şi cărora le păstrez, şi astăzi, respect şi recunoştinţă: Gheorghe Movilă, Dumitru Irimia,
Mihai Drăgan. Mărturisesc, cu mâhnire, că nu am suferit de precocitate literară, chiar dacă prin această afirmaţie îmi scad teribil şansele de a fi privită cu admiraţie de
un public educat să treacă, în tiparul creatorului, tocmai
„precocitatea” (v. Maiorescu, Eminescu, Labiş...). Cu cât
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porneşti mai devreme şi mai voios pe câmpul arat cu grijă de călăuze şi legiuitori într-ale artei, cu atât ţi se eliberează mai rapid – şi fără taxe suplimentare – vizele de
rezidenţă. Aş putea spune că mi-am descoperit târziu talentul sau că mi l-au descoperit nişte oameni „providenţiali”, aşa cum scrie în reţetarul nostru critic, numai că
detest mistificările şi poveştile de succes. M-am apucat
de scris prin anii 80 ca să umplu un gol, aveam timp liber
şi nu ştiam cum să mi-l petrec, fire introvertită (sufeream,
printre altele, şi de mizantropie – nimic alarmant, a trecut
cam cum trec şi bolile copilăriei!) nu ştiam să socializez,
să-mi fac prieteni, să umblu în găşti intelectuale, distracţiile celelalte erau puţine sau costau prea mult, aşa că am
preferat, ca mulţi alţii, evadarea în lectură şi în actul de
creaţie. Am scris când am avut chef, fără nicio intenţie,
fără „program”. Dacă m-a influenţat vreo personalitate
literară? Da: Dumitru Radu Popescu. Când am citit, în
1983, „Rezervaţia de pelicani”, am avut impresia că mi se
deschid ochii cei adevăraţi, că mă trezesc dintr-un somn
(chiar că „de moarte”), că mi se modifică definitiv metabolismul. Din 1983 şi până acum am trecut cu toţii prin
tot felul de experienţe mai mult sau mai puţin revoluţionare, puţini îl mai citesc azi pe DRP, mulţumindu-se cu
judecata de tip moral, eu însămi – dar din cu totul alte
considerente – deşi m-am aflat adesea în aceeaşi incintă
cu „maestrul” meu, nu i-am vorbit niciodată. Şi când te
gândeşti că nici el nu ştie că există în această lume a noastră o „Margaretă” care-l admiră necondiţionat, realizezi
că totuşi este trist în lume...
5. În buna tradiţie a unui popor care a trăit întotdeauna, acut, sentimentul incertitudinii, al lipsei de stabilitate,
al vacuităţii şi al ameninţării permanente (mitul „cetăţii
asediate” este prezent, şi azi, în mentalul colectiv) orice
scriitor trebuie să se implice în treburile cetăţii, să probeze simţ civic, politic, social, să fie, cu alte cuvinte, un erou
civilizator, pe urmele unui Kogălniceanu ori Maiorescu.
Să ne amintim de crezul poetic al lui Octavian Goga din
volumul „Discursuri (Fragmente autobiografice)”, „Eu,
graţie structurii mele sufleteşti, am crezut totdeauna că
scriitorul trebuie să fie un luptător, un deschizător de
drumuri, un mare pedagog al neamului din care face parte, un om care filtrează durerile poporului prin sufletul
lui şi se transformă într-o trâmbiţă de alarmă. Am văzut
în scriitor un element dinamic, un răscolitor de mase, un
revoltat. Am văzut în scriitor un semănător de credinţe
şi un semănător de biruinţe”. Aceste afirmaţii se justificau, la vremea când au fost scrise, prin contextul care le-a
generat, numai că, din păcate, dintr-o inerţie pioasă, au
fost transformate în portret-robot. Scriitorul trebuie să
aibă conştiinţă (în general, deci nu neapărat una artistică), să se implice politic (ceea ce a şi făcut, din răsputeri,
în vremea dictaturii comuniste), să fie cetăţean şi, totodată, să-şi permită atitudini de independenţă faţă de putere,
de sfidare a ei, atunci când această atitudine se înscrie în
„orizontul de aşteptare”... Cred că scriitorului i se cere, de
fapt, prea mult. Vă mai amintiţi de formidabila schiţă a
lui Caragiale, „Temă şi variaţiuni”? „Speriinţa ne-a probat până la evidinţă că: până când nu vom avea pompiari-cetăţeni, până când nu vom avea cetăţiani-pompiari,
nu vom sbuti să ridicăm această instituţiune la treapta
la care ea în Occident s-a ridicat”...Şi nu trebuie decât să

28

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

înlocuim termenul „pompiari” cu „scriitori”. Cred că nu
avem nevoie de scriitori-analişti politici, de scriitori-cetăţeni, de scriitori-trâmbiţe de alarmă, ci, pur şi simplu, de
scriitori cărora să le fie drag să scrie şi să citească literatură. Restul e treaba criticilor / a inductorilor de opinie, a
editorilor, a publicului cititor şi a cui s-o mai preocupa de
afacerile externe ale literaturii.
6. S-au făcut tot felul de speculaţii pe tema cu variaţiuni a literaturii de frontieră, a crizei literaturii, a statutului incert al scriitorului contemporan. Adesea, citind
ce scrie la gazete despre literatura noastră, ai impresia că
asişti la un prohod, că mai e puţin şi „moarta” noastră
intră în mormânt, băgată acolo de lipsa de aderenţă la
public, de vulgarizarea gustului, de mediocritatea contemporanilor. Mitul „vremurilor de aur” interbelice, când
literatura română, intrată în normalitate, se sincroniza cu
cea europeană, funcţionează, ce-i drept, compensatoriu,
dar inhibă poziţiile critic-obiective. Dacă e să fim cât de
cât sinceri cu noi înşine, la noi n-a existat niciodată - şi
nici nu există – o stare de normalitate. Despărţirea de comunism a însemnat, în primul rând, libertate de expresie,
ieşirea din „scrisul pe linie”, renunţarea la schematism,
şabloane şi la limbajul de lemn. „Experimentele” actuale,
de tot felul, ar trebui considerate nu neapărat o încercare
de „sincronizare” cu alte literaturi, ci etape ale unei deveniri artistice nu lipsite de dramatism.
Sunt optimistă în privinţa calităţii scriitorilor noştri
tineri, mulţi foarte talentaţi şi dornici de afirmare. Unii
dintre ei, după epidemia de sexism / tembelism / postnaturalism / postmodernism şi alte „posturi”, precum şi
după o convalescenţă scurtă, dar cu prognostic bun, au
început, cu adevărat, să scrie şi să iubească literatura: asta-i tot ce contează.
7. Pentru creaţie ai tot timpul, nu un timp anume. Clamarea unui „program” ţine, în bună parte, de satisfacerea
unei dorinţe a cititorilor de a arunca un ochi indiscret
prin laboratoarele de creaţie, pentru a se amuza cu ciudăţeniile, amănuntele picante, tabieturile unor scriitori. E
distractiv să afli că nu ştiu ce personalitate a culturii nu
putea scrie decât cu un măr putred pe birou sau că, pentru a urgenta sosirea muzelor, o altă personalitate recurgea la ritualuri obscure şi caraghioase. Nu e nimic rău
în aceasta, în definitiv, fratele nostru, cititorul, lenevit şi
ticăloşit de vremuri, trebuie extras, prin lobby şi marketing cultural inteligent, din pragmatism, trebuie educat să
gândească şi să simtă şi cu altceva decât cu stomacul, trebuie întors, cu orice preţ, la lectură şi la binefacerile ei intelectuale şi emoţionale.
În ceea ce mă priveşte, n-am avut niciodată un „program”, am scris când am simţit nevoia s-o fac şi n-am ţinut seama nici de modă, nici de categorii estetice, nici de
curente literare şi nici de altceva. Cel mai bine scrii despre ceea ce cunoşti, aşa că încerc, în general, să scriu despre mine. Că nu reuşesc întotdeauna, acesta este un păcat
pe care-l mărturisesc cu mâhnire şi cu umilinţă. Am în
lucru un roman satiric, lucrez de câţiva ani la el, dar nu
ştiu când şi nici dacă am să-l termin vreodată. Depinde
de el.
2009, Râmnicu-Sărat

Anchetele revistei
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cezar IVănescu

Rod

! întins la pămînt şi negru de cît sînge e în toamnă
şi tremurînd, mi-am lipit palmele pe ochi şi mi-am
astupat căldura somnului. şi orice gînd.
şi cu picioarele sfiindu-te să calci mi-ai apărut
tu, mamă feciorelnică, cu sînii puri
şi tu mi-ai zis: durabil ceas avem, şi tu
pe pieptul tău, durabilă făptură,
şi-i bine că eşti la un timp de vis!
cum palmele una de alta ţi le atingeai
la tîmpla-mi roz cădeau cu toate poamele
şi cînd genunchii tăi
în pieptu-mi bine s-au înfipt,
ce m-am gîndit? tăcere! poate plînge!
! apoi eu începui să rog în visul meu:
apleacă-te, şi numai la un deget
de buzele-mi să pui buzele tale,
puţin întredeschise să le laşi
şi răsuflarea ta să-mi înroşească buza!
! dar tu ai fost mai bună ca oricînd
şi buzele-mi cărnoase mi le-ai supt…
du-te acum, căci vreau să mă trezesc
şi bine e să dormi pe pămînt singur!
! cum fără groază-mi dezlipesc, cînd mă trezesc,
viermele inelar de pe-a mea buză,
frumosul vierme inelar de pe-a mea buză!
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Cîini tolăniţi pe zăpadă
pătează idilic cu petecele lor colorate
întinderea galbenă.

Schiţa unui poem ratat
cu premeditare

Ah, banii, am spus
Trag lumea în jos,
Împing cerul prea sus.

Ah, într-o lume cernută de bani,
La prietenii pe care îi am
Nu mai am nevoie de duşmani.

Adrian ALUI GHEORGHE

Poem cu metafizica separat

Între viul provizoriu şi amin
Sfîntul Francisc de Assisi spunea:
Pe lumea asta am nevoie de puţin
Iar de puţinul acela şi mai puţin.

Bucureşti. 11 martie 2010. Ninge. Zăpadă galbenă
De asta, ca să despart cerul de pămînt,
Ca într-un poem de Walt Withman sau, de ce nu,
Alfa de Beta, Gama de Delta,
Ca o explozie de petale de trandafir sălbatic din grădinile Moartea de viaţă, soarta de destin,
Hokusai. Ah, strămoşii toţi se întrupează extatic
Am scris pe o bancnotă cu cerneală neagră
în florile trandafirului japonez
Distihul:
care înnebuneşte în luna mai...!
“Deştepţii îşi măsoară viaţa şi fericirea în ani,
Dar ce să caute poezia lui Walt Withman
Idioţii îşi măsoară viaţa şi fericirea în bani”
şi pictura lui Hokusai, în Bucureştiul nostru
ca o gură accidentată de rai?
Şi poemul a început să circule.
Cîini tolăniţi pe zăpadă
L-au citit pălmaşii, bancherii, florăresele,
pătează idilic cu petecele lor colorate
Hoţii de buzunare, curvele, peştii,
întinderea galbenă.
L-au disputat negustorii şi trişorii,
Sînt mulţi şi cu fiecare salvă de fulgi galbeni
A stat ascuns în buzunare soioase,
ies din toate vizuinile alţi şi alţi cîini
A cumpărat foame, a vîndut vînt,
încît te gîndeşti că oraşul întreg a fost cucerit de ei:
Au plîns cu el în gînd,
au ocupat parlamentul şi guvernul,
Au rîs...!
au ocupat primăria,
A trecut din mînă în mînă,
deja mesagerii lor au luat legătura cu ambasadele străine A devenit cel mai citit poem din literatura română.
să anunţe cine sînt şi ce vor,
sîntem primul popor care a abdicat fără luptă,
Astăzi cumpărînd o acadea
au fost îndeajuns mîrîiturile,
Am primit rest o bancnotă pe care scria:
lătrăturile, zgrempţănăturile cîinilor
“Deştepţii îşi măsoară viaţa şi fericirea în bani,
ca să fie depusă oficial cheia oraşului
Idioţii îşi măsoară viaţa şi fericirea în ani”.
în labele lor.

Pe cerul gurii s-a făcut brusc seară:
Au ocupat pieţele, televiziunea, radioul public,
Acadeaua era foarte amară.
de peste tot vin veşti despre faptele de curaj ale cîinilor
care au coborît oamenii de pe socluri şi au ocupat
O!
monumentele,
Sînt fiul cel mic al apocalipsei. Sînt trimisul ei pe un pămînt
hingherii canini prind oamenii maidanezi de pe străzi
Care
nu se zăreşte nici din universul păpădiei: e un amăşi-i înghesuie în ţarcurile nou amenajate
nunt
biografic.
din zonele Berceni şi Pipera, în catedrala mîntuirii cîinilor
Sînt cocoşatul care se hrăneşte din povestea cocoaşei,
fără stăpîn se înalţă ruga: „Oasele noastre cele de toate
Îşi ia la drum cuvintele şi le ronţăie, cuvintele sînt dulci
zilele dă-ni-le nouă astăzi...”.
acrişoare
Dacă nu cumva e gustul sîngelui care ţîşneşte din pulpa
Ninge. Zăpadă galbenă
lor sfîrtecată,
Ca într-un poem de Walt Withman sau, de ce nu,
Din pulpa dintelui care vînează laolaltă cu Enkidu lei în
Ca o explozie de petale de trandafir sălbatic din grădinile
jungla părului
Hokusai. Ah, strămoşii toţi se întrupează extatic
De pe cap. Sînt omul şovăielnic ascuns într-o pendulă
în florile trandafirului japonez
care bate aceeaşi clipă
care înnebuneşte în luna mai...!
De cîteva sute de ani, e deja o complicitate,
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Între două bătăi clipa se relaxează
Timpul se dedică iute iubirii pînă vine implacabilă lovitura următoare,
Lumea din jur urmăreşte cu atenţie fenomenul,
Îl analizează:
Da, e mare lucru să se repete pînă la identificare acelaşi
sunet,
Aceeaşi clipă să se lase lovită,
Omul, cel care a inventat pendulul,
Ascultă vrăjit clipocitul timpului
Toate constatările astea mă fac şi mai trist,
Ca o lampă care fraternizează cu întunericul Pentru că eu ascult
Pendulul care stă în spatele pendulului care bate aceeaşi
clipă,
La rîndul lui improvizează pe tema eternităţii
Preluînd loviturile
Lumea din jur urmăreşte cu atenţie fenomenul,
Îl analizează:
Da, e mare lucru să se repete pînă la identificare acelaşi
sunet,
Aceeaşi clipă să se lase lovită,
Omul, cel care a inventat pendulul,
Ascultă vrăjit clipocitul timpului
Şi am să scot un strigăt ca de luptă
ca să recunoaşteţi cît de sfîşietoare e tristeţea
Cînd descoperi că în spatele fiecărui pendul e altul şi altul
- fiecare e măsura timpului celuilalt ! Şi oamenii umblă vrăjiţi prin această pădure de scîncete
Aceeaşi clipă lovită ritmic trece dintr-un pendul în altul
Ca muzica sferelor care se transformă în culoare şi în
mireasmă,
În carne de măr şi în zbor colorat de fluture,
Ca umbra mamei care umple camerele goale
Cu prunci de carne, cu prunci de cuvinte
Care în faţa lumii şi în faţa lunii se biciuiesc pînă ce carnea se terciueşte,
Pînă ce sîngele umple golul cerului, pînă ce moartea
Îşi umflă pieptul şi răspunde provocărilor
Pe limba adevărului surd:
O!

Ca leşurile de cîini în rîpa hingherilor.
Bărbaţi, însuraţi-vă cu poliţişti!
Greşiţi prea des, visaţi prea sus,
Amendă că aţi depăşit cadrul real,
Aţi încălcat regulile fericirii legale,
Căci pămîntul se dezintegrează sub paşii
Oamenilor fericiţi,
datorită vouă
Generaţiile viitoare vor atîrna caraghios
Deasupra hăului cosmic!
Ah şi ce confuzii fac bărbaţii
Între moarte şi iubire, pur şi simplu se aruncă
În gol ca şi cum pielea lor ar fi umplută
Cu praf de puşcă,
altă dată îşi spuneau regi
Şi călăreau marea la flux pînă sub zidul cetăţii,
Săgetau leopardul nenăscut cu o simplă întrebare,
Ca să fie treji la venirea cometei
Îşi puneau în ochi păianjeni veninoşi,
Aiiiiiiii! în rachiul de ienupăr albastru
Îşi înmuiau cămaşa cumva însîngerată
Şi pînă se usca se furişau în pliurile
De lut ale vreunei femei
(Că pămîntul e o femeie grasă
Trăim în pliurile pielii ei!)
Pe atunci şi nefericirea avea copii fericiţi,
Pe atunci pentru fiecare frunză căzută
toamna o lua de la capăt...!
Ei, da, aşa grăit-a mai nou Zarathustra:
Te duci la bărbaţi? Ia biciul!
Bărbaţi, însuraţi-vă cu poliţişti!
Greşiţi prea des, visaţi prea sus,
Amendă că aţi depăşit cadrul real,
Aţi încălcat regulile fericirii legale,
Căci pămîntul se dezintegrează sub paşii
Oamenilor fericiţi, datorită vouă
Generaţiile viitoare vor atîrna caraghios
Deasupra hăului cosmic!

Unu,
doi,
un,
Bărbaţii sînt din ce în ce
doi.
mai greu de înţeles...
Tropăim?
(replică la o baladă veselă germană, din însemnările lui Fr. Veţi greşi mai puţin?
Nietzsche)
Veţi fi fericiţi?
Hai, comanda, la mine!
Bărbaţii sînt din ce în ce mai greu de înţeles
Eins, zwei,
Nu-i libertate ceea ce trăiesc ei ci un soi de lehamite
Eins, zwei.
Nu mai merg la vînătoare
Herr kamarade,
Nu mai merg la război
Herr kamarade,
Le-a scăzut şi testosteronul din sînge
was willst du sagen,
Ceea ce îi determină să fie un fel de baghetă franţuzească wenn Sie fragen
Despicată măiastru de o mînă de femeie,
wo ist die Welt Ihre Zweifel
Trec moartea pe roşu,
Staub und Pulver
Trec viaţa pe negru,
Staub und Pulver
Se caţără pe o rugăciune pînă la sînii femeilor
eins, zwei,
De unde, hei, hop!, sînt aruncaţi
eins, zwei…!
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Daniel CORBU

PORTALURI CULORI
IDEOSINCRASII DEZNĂDEJDI
lui George Vulturescu

Treci umbră a morţii,
prin sînge îmi bat tobele tale!
A fost o vreme cînd îţi priveam fotografiile
pe ascuns
şi tu ocoleai copacul cu hieroglife
cu toate rădăcinile în inimă rădăcini
mai scumpe decît firimiturile pîinii
în patria săracilor.
Stă scris: speranţa-i în spiritul spiritului
dar bunule Hamlet pragurile-s tocite mereu
şi aceiaşi actori încolţesc secunda
rînd pe rînd vin saltimbacii
veselii arlechini
arătîndu-şi degetele arse de glorie
precum aripile călătoare în soarele deşertului.
Astfel frunzele adevărului cad galvanizate în rîu
astfel poţi construi un teatru cu păcate egale
în care memoria îngroapă morţii pe rînd.
Astfel acrobaţia e doar o problemă estetică
iar lumea o catacombă cu şobolani hămesiţi
în care tronează Marele Eu.

Treci umbră a morţii
Aşa-i, dragul meu prieten, frumuseţea
prin sînge îmi bat tobele tale!
nu are nevoie de explicaţii.
Rătăcind prin hangarele lumii
Tot ce-am făcut în scurta mea viaţă
ce mari proteze poartă Dumnezeu!
încape într-o carte de dimensiuni obişnuite
acolo am închis muzica şi jucăriile ploii
Drumul Damascului
sentimentele nopţile ca o adiere a deşertăciunii
atâtea lucruri neterminate şi tentaţia
„Dar pe cînd călătorea el şi se apropia de Damasc, o luunui nou început
mină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată.Şi
acolo îngeri cu aripi frânte
căzînd la pămînt, a auzit un glas zicîndu-i: Saule, Saustau închişi precum îngerii lui
le, de ce mă prigoneşti? Iar el a zis:Cine eşti, DoamRubliov într-o veche icoană.
ne? Şi Domnul a zis:Eu sunt Iisus, pe care tu îl prigoAcolo o lume ascunsă-n surâs
neşti. Greu îţi este să izbeşti cu piciorul în ţepuşă.”
şi-arată providenţa
(Fapte, 9:3-5)
şi chiar distanţa dintre legendă şi legendă
devine o legendă.
Vine un timp cînd armele şi trufia
O, ţară a poveştii fără de sfârşit
devin o povară
mi-i dat să ştiu
iar cuvinetele nu-s niciodată de ajuns.
că după mine va veni un tânăr poet
Cei ce bat tobele pentru tine şi înalţă surlele
şi va înălţa alte cântece
nu ştiu că primesc de fiecare dată alt om.
înnobilat cu alte portaluri culori
Cum şi tu, Saule din Tars, fără a colinda gările
idiosincrasii deznădejdi.
văzduhului
Va veni un tânăr poet
şi poate mai strălucitor va cânta prezentul continuu al ruinii. pe cînd ţi se odihneau caii şi cămilele
şi slujitorii osteniţi
Aşa-i, dragul meu prieten, frumuseţea
ai primit fulgerarea devenind alt om.
nu are nevoie de explicaţii.
Aşa cum şi eu, Saule prigonitor,
pe cînd mica şi marea istorie îşi zornăie înfundat
HAMLET, ZADARNICUL HAMLET
ruginitele lanţuri
izbesc fără voie cu picioru-n ţepuşă devenind Celălalt.
Motto: Şi mereu Celălalt cu fiecare poem Celălalt
Orgoliile ca şi mitologiile, totdeauna deasupra pînă cînd poţi deveni o mie de Ceilalţi
care-au primit
fulgerarea.
Treci umbră a morţii,
Prin sînge îmi bat tobele tale!
După cum ştii, doar Calea contează şi iarăşi
Aşa te strecori prin nopţile-mi strîmte ca un sicriu
după cum bine ştii, peste mierea păcatului vechi
cu mîinile în buzunare
un altul se-aşază
scuipi pe încheieturile serii –
şi pînă la urmă orice istorie e o adunare de treceri
sfîntă coherenţă a gestului
pe drumul Damascului.
prin care-mi îngropi plînsul în genunchi!
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Tu ce spui
carne histerizată de cîntecul nevăzutelor lumi?
O MIE DE BIBEROANE ÎN FLĂCĂRI
Dimineaţă.
Şi o mie de biberoane în flăcări
plutind pe rîu ca-ntr-un tablou de Felix Aftene
şi o apă neagră neagră ca-n poemele
lui Daniel Corbu
şi cerşetorul aristocrat bătătorind cărăruia spre Dumnezeu
pe cînd din gură îi ies balonaşe multicolore
mici înjurături de forma plămînului stîng de forma
plămînului drept:
T’ v’ n buburuzele voastre dă clopotari
ai nimicului
dă cuburi fericite
dă obsedaţi textuali!
Bă fericiri spulberate bă
cutremure cu fleonc
bă adoratori dă femei abstracte
şi bucolice dorinţi!
Dimineaţă. Şi o mie de biberoane în flăcări
plutind pe rîul ce se varsă în ceruri.

LECŢIA DE ABIS

Prea tîrziu ai venit fericire
prea tîrziu ai cîntat întomnata mea carne!
Aici unde se-amestecă minciuna cu plînsul amar
şi în orice om un Petru se leapădă
prea tîrziu ai venit fericire
prea tîrziu ai cîntat întomnata
mea carne!
Am putea asculta împreună mezza-voce a lamentaţiei
am putea decripta istorii sigilate
sau vedea cum se vinde schimonosita legendă a legendei
şi se recondiţionează bandajele istoriei.
Sunt cel ce aprinde ruguri de vorbe.
Poţi privi mîna care scrie şi mîna care cerşeşte lumina
şi aripile de ceară topindu-se-ncet
şi mîna aruncătoare de pietre de ţinut moartea la doi paşi
mai încolo.
Cui să-i pese că am în aşternut o icoană?
După draperii acelaşi teatru cu păcate egale
aceeaşi lună subţiată de plopi.
Iar de va apărea Celălalt
se va-mpiedica de ferestre.

OCHEAN ÎNTORS

Numai o clipă, Neîndurătoareo,
doar o clipă! – i-am spus morţii nesăţioase
ce mă privea. Încă am gust de zeu tânăr
şi neîntomnate dorinţi.
Dar moartea răspunse cu glas apăsat:
Minţi!
Numai o clipă, Neînduplecato,
lasă-mă să mai admir caleştile cu fluturi
să întârzii lângă iubita creola mea
răsfăţată-n lumină
N-am cum să mă mai nasc
prin urmare aş mai avea de spus câte ceva
despre insomnia stelară sau despre regenerarea
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prin lacrimi
decât ceea ce-am scris în tomuri celeste, calde şi dure
ca un soare cu dinţi.
Cu fermitate, moartea-mi răspunse:
Iar minţi!
Pusă-i deoparte bucata mea de somn
Neîndurătoareo,
mai lasă-mi un timp călătoria prin cărţi
şi uzura de-a fi
precum tocirea în vânt a păsării
precum degradarea corolei la sfinţi.
Dar totul e-n zadar, Poete!
Cu biruinţi sau fără biruinţi
În marele imperiu fără de dorinţi

îţi vei urma părinţii din părinţi.

PURUŞA

Cînd am scris Poema sfîrşitului
era o seară smolită de gînduri
cînd orice disperare îşi cerea dreptul la desăvîrşire
iar prinţul Mîşkin cu care ne-ntîlneam tot mai des
surîdea apocrif.
Ca un înger trecea deasupra noastră
Puruşa în rochia-i de nenufar
canonizînd absenţa.
Dar nu aceasta-i consolarea noastră
clipă neagră şi lacomă clipă
despre munţii ascunşi prin ceruri
am vorbit cu clarvăzătorul Von Dogen
pînă cînd domestica absenţă da-n muguri
doar el ştia că începusem să scriu erezii
că nu mă interesează urmele zeilor.
Că nici un bătrîn adevăr nu minte.
Totul ştia.
Nu rîde, visează-nainte!

MOARTEA DE CARE-MI
VORBEŞTI GREŞEŞTE MEREU
Prietenul Emil, in aeternum
Doamne, moartea de care-mi vorbeşti
greşeşte mereu
şi nu-i ridică doar pe cei sastisiţi de viaţă!
Împleteşti dimineţi. Alternanţe. Drumuri sonore
pînă-n pădurile de simboluri
eu despre frumuseţe vorbesc şi despre prietenul mort
pe cîmpurile sintaxei.
Doamne, moartea de care-mi vorbeşti
greşeşte mereu.
Şi vine clipa în care nu dăm doi bani
pe escadroanele gloriei
şi vine renunţarea cu veştede pleoape
iar calea regretului e rece ca gura morţilor.
O, neamul lui Cain prosperă!
Tu să nu dormi! Din clipă în clipă
poate trece îngerul spre dormitoarele cerului
şi poţi să-l zăreşti.
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peste un relief docil
de creştete amorţite anesteziate, în fine, unite
fiecare, în felul său, nu face decît să amîne inevitabilul
cît despre feţele amînării însă, oho…
(februarie 2010)

Wormhole (în Poem)

înghesuite una într-alta
aşteptări care nu se întîlnesc întîlniri care nu se aşteaptă
neîntreruptă e acupunctura a străzii
ochiul tras în dreapta
la semafor se stă atît de mult
e loc şi de amintiri
în fine, bine că nu-i o pareză
o amintire dă din coadă
aşteptînd micul spor de fidelitate
Dan Bogdan Hanu
te-a amuşinat de la mare distanţă
cinism de amiază
Restul (d)e penumbră
mici bizarerii te dispută te revendică
adesea, silit să-mi scot ochelarii
nu-i loc de împotriviri
palmele răsfrîng tone de umbră peste faţă
curbura lină a străzii
cînd ei sosesc: în pagini, geamuri, monitoare
scînteiază ca tăişul coasei
se vîntură nestingheriţi în nesfîrşite gale
cu flamura triumfului deja în bernă, vălurind albul prin mireasma trasă în piept
întrezăreşti vata ieşită din nări
ochilor
semaforul pierind undeva în josul străzii
acelaşi surîs şi-l trec într-o ştafetă
te împiedici de ea ca de un cablu, de unde vine, unde maşini buimace intrînd în marşarier
jumătăţile cortinei trase în lături
duce, nu ştii, da-i peste tot
capul se duce spre stînga
ceva e limpede: nu orizontul e tras pe linie moartă
orizontul, în esteticeasca-i excelenţă, e superlativul linii- trupul face la dreapta
priveşti cum vii spre ele
lor moarte
strigîndu-le să înceteze
priveşti cum treci prin tine
rivalităţi? mistuite-n paragină zac
îndepărtîndu-te înspre tine
somnu-i pansament zdrenţuit
strada luată cu asalt
ei desţelenesc mari porţiuni de vis rămase necultivate
de
roiuri de afişe cu tine
stîrnită, gheara oboselii scurmă, răzuieşte, răstoarnă
o
împădurire
subită
faţa
socotind
după
punctul slab
din pagini, din geamuri, din monitoare
după
scurtătura
care te scoate nevătămat
şi luciul de smalţ se frînge-n deasă penumbră
aici
dar
atunci
ochelari ori altă mască de prisos sînt
încercînd să seduci năluci
împotriviri nu-s, fidelităţi nu-s cerute
părţile trupului sînt departe, fuioare împrăştiate, printre să apeşi uşor palma
ca şi cum dusă în dreptul inimii
nori poate
ar căuta să afle cît timp va mai face asta
demult nu mai sînt aşteptat
s-ar ruga s-o mai poată face un timp
întors aici, un mort deplin, întîrziat
(februarie 2010)
nu ştiu cînd s-au urnit zorii armatei lor, armata tăcută
norul de plumb cuibărit în vitraliul pieptului i-a prevestit Liberul arbitru la vorbitor
un limb în creştere, un limb doar, şi-o fi spus careva
apoi ai descoperit – într-un tîrziu, s-ar zice –
rînduri, rînduri, închegate şi grele ca piatra de calcar
scheletul străveziu al simplităţii,
n-au nevoie să cucerească nimic, supranaturală fie-le orice sfioasă palpare e de ajuns ca să afli,
actualitatea
şira spinării, nu-i decît cusătura absurdului.
ei fluidizează utopii, casează minute
absurd să te ţină ceva, de atîta amar de vreme,
întocmesc hărţi, nimic din ce-ai ştiut nu vezi pe ele
în picioare, doar ca să faci lucruri care nu folosesc la
- găurile negre ar face o reverenţă înaintea lor nimic.
o ciudată împletitură de hărţi prelinsă în urmă
nu princiara axis mundi, nu osie a vieţii, vei fi dibuit acolo,
nu, nicidecum, nu prin foc şi sabie, ci sub tăcere trec ei
lucrătura absurdului,
limanuri după limanuri
o cusătură, un fermoar ce ascunde o columnă
proiectilele lor nevăzute şi, în urmă, lăptos, terciul gelatinoasă de zile, ultima lor şansă
senzorial
şi singura ispravă.
o binecuvîntare acidă, husa actualităţii petrecută
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(1 % pierderi cu visul)
50 % te trezeşti
hei, ce se întîmplă?
(cel din oglindă te priveşte o clipă
preocupat, ca unul ce n-are vreme,
apoi începe să urce)
nimic!
99 % mergi mai departe
(1 % dobîndă)
40 % te trezeşti
99 % mergi mai departe
(1 % dobîndă)
30 % te trezeşti
aceleaşi dosare, completezi aceleaşi dosare,
99 % mergi mai departe
desigur, mai tîrziu va fi nevoie de lumină,
(1 % dobîndă)
lumînări aţintite spre larg,
20 % te trezeşti
aşchiile acelui oraş unde viaţa ta trece mai departe,
99 % mergi mai departe
despărţită de simţuri,
(1 % dobîndă)
după supradoze de întuneric în rafale,
10 % te trezeşti
clătinîndu-te, zorii scurşi pe chip,
99 % mergi mai departe
ca nişte minusculi gheţari,
(1 % dobîndă)
păşind pe străzi ce zbîrnîie, unduindu-se,
1 % te trezeşti
liniile unui cîmp necunoscut al trupului,
99 % mergi mai departe
străzi întreţesute într-un giulgiu
(1 % dobîndă)
purtînd, înţepenită, îndepărtată, faţa oraşului.
de-a pururi reconfortant să ajungi la negativul celor trăite. 100 % pămîntul deasupra
(decembrie 2009)
ştii prea bine, de cîte ori deschizi gura ca să respiri,
îţi răneşti de moarte aproapele,
aproapele ce veghează oricît de departe te-ai afla
şi veghea sa e zidul răsărit pe neaşteptate în faţă,
unde stîrneşte un soare palid, încercănat, ochiul
aproapelui
te sileşte să vorbeşti iarăşi despre tine.
ceva, o amintire a cuvintelor, explodează în gură, te
îneacă,
dar mergi mai departe fără s-o arăţî, fără să te arăţi,
minoritate îndreptîndu-se spre un zid ce, albindu-se, se
îndepărtează.
meritul tău - un cocon de fraze înfăşurate strîns în jur.
ai vrut s-o ocroteşti, să ţii ceva, o ameninţare nedesluşită
la distanţă?
biete fraze, sateliţi semiotici ai văzutelor şi nespuselor
nicicînd căzute sub ochii celorlalţi, necum mai departe.
foşnetul lor, de frunziş măcinat, dincoace,
unde se aprind lumînări.
aici se tot aprind lumînări, scapără şi pîlpîie lumînări,
un limb mărunt, cutezînd a fi dig,
cîtă vreme apele plumburii nu s-au trezit,
n-au tresărit la îndemnul niciunui astru.

la vorbitor, liberul arbitru nu se lasă, vîntură clişee de
îmbărbătare,
te scutură, măcar ştii ce mîna bolnavului de Parkinson nu
reuşeşte să uite.
(decembrie 2009)

Scăderea participării la alegeri

(zisă şi „Raiul lui Pavlov”)
100 % te naşti
99 % pleci mai departe
(1 % pierderi cu visul)
90 % te trezeşti
99 % mergi mai departe
(1 % pierderi cu visul)
80 % te trezeşti
99 % mergi mai departe
(1 % pierderi cu visul)
70 % te trezeşti
99 % mergi mai departe
(1 % pierderi cu visul)
60 % te trezeşti
99 % mergi mai departe
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Cristian Apostol

Omidă

parkinson.
tremuram,
deşi prin ziare nimeni nu mai tremură
în ziua de azi. poate doar femeile de servici într-o
dimineaţă fără
autobuze,
încercînd să desprind fără proteză cerul de pe oasele unui
înger până la arhangheli se (nu te) mănâncă zgârciurile
ar zice un administrator de bloc

şi totuşi aş vrea ca cineva să planteze
printre betoane vreun strănepot al copacului
biblic; eu
să nu-mi plimb copilul prin parc ci să-l întreb
cum ar fi reacţionat craca lui „taică”-su dacă
de ea s-ar fi spânzurat sfântul apostol
pavel sau cei treizeci de arginţi ca în
bradul de crăciun
când eram mai montblanc ieşeam
cu clasa de papile gustative să plantăm osanale în cerul
gurii
ana m-a învăţat pentru prima dată cum după
ce mestec o blasfemie să caut
din scobitoare piroanele respective şi să
nu mă sperii
apoi de la caiafa am copiat
planul urbanistic zonal aprobat imediat
de comisia măselelor de minte prin care
s-a construit o cruce de birouri – 33 de etaje, numai oţet
şi sticlă
ce-i drept nu mi-a fost aproape imposibil să găsesc
un canin
dispus la un control tehnic al calităţii: moartea avea
aceeaşi concentraţie şi între
coastele imaginare
în fine, o serie de magadalene născute din nu-ş ce neam
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alabastru de aţă dentară a vegheat genocidul, omoram o
lume întreagă, ascunse (repet, magdalenele) printre carii
şi dimineaţă
după ce paharul suferinţei inundase toată cavitatea bucală, şi
între noi fie vorba am senzaţia că Barmanul s-a folosit
de mine, au însoţit Cuvântul neresuscitabil spre
singurul mormânt ce studiase deja arhitectura
come(te)lor alcoolice
spre sughiţul meu, ca şi golgotă anatomică, piatra
la rinichi a fost ca prin minune eliminată şi de-atunci
mănânc doar pipote de înger şi nu mă spăl pe dinţi
sperînd
ca până la a doua venire (parusia, pentru cei care au deschis nihilismul mai târziu) să nu mi se sterpezească dinţii
nu mi se sinucidă omuleţul
nici un vierme în mărul lui adam.

Epiderma cearşaf a somnului
chinuit de veci

făceam şi eu autostopul cardiac dacă afară tot
începuse să se înmormânteze. unde să rătăceşti lacteu
la ora asta?! Un văr chit de-al lui Marin mi-a povestit nu
numai o dată, ci de
mai multe burţi (.) trebuie să spinteci doar aşa: de
dragul impresiei că eşti în cer

tar(e)a semiurgului (- ţine minte, fetiţo, valabil doar în reţeaua subsolurilor cereşti)
e întotdeauna aceeaşi diferenţă dintre înleprirea degetelor şi mileul rupestru:
catapultatul în # e un drum
înfundat. A binevoit să tragă pulsul pe dreapta un
miner:
“- Unde?”
- Ăăă… spre centru. ştiţi nu prea… nu prea îmi place
peştele.
“- Da’ fluturele? Nu-i tăt carne?!
(mestecă puţin, ca pe un chibrit, aceste cuvinte)
…la cărbuni, am înţeles.”
Ăăă… aprins să fie şi mă cauterizez eu. nu contează
combustib…
“- De-aia îmi plac mie intelectualii, pescarule
(cut: la a doua lectură a textului se va citi
- De-aia îmi plac mie pescarii, intelectualule)
Ţi se duc la furat cărbuni da’ zici – scuză-mă, te-am înterrupt – zici că fac o poezie.
Hai, coboară. te iau cu mine!”
Ăăă… (schelălăind) mulţumesc…
(într-una din variantele populare ale universului circulă
şi următoarea replică:
“- Mie să nu-mi plângi peste vână, m-ai înţeles?!!!”)
cu pielea inimii feliată portughez în
sangrie (,) la orice transplant din ce în
ce. mai (simul)acru este
golul din borcanul pământului.

Poesis

Ciprian Manolache

Am observat: compensativ,
La sânii tăi e-un semafor,
Când verde foarte permisiv,
Când, iarăşi, roşu opritor.
Dacă mă port aşa naiv,
Înseamnă poate că ador
Să te sărut puţin tardiv
Cu un, pe loc ivit, fior,
Apoi, la geamul tău oliv,
Ochii aproape că mă dor
De mari ninsori, inofensiv
Ieşite înaintea lor.
Spre-a nu părea peiorativ
Şi mai ales obositor,
Opresc aici definitiv
Acest periplu iluzor.

Destin pierdut

P.S.Citesc Frumosul Paraniv,
De un nord-estic autor
Şi-mi iau medicamentul Liv
Uitat aseară-n dormitor.

Destinul meu a fost ca o răscruce
De galbene şi-ncăierate vânturi,
Ba şerpii pizmei prins-au a-l seduce,
Ba zveltele cocorilor avânturi.

Tânjeam să văd un iaz netulburat
De umbre şi-o femeie care-aşteaptă,
Fierbinte stând alături de bărbat
Şi, mai presus de toate, înţeleaptă,

Cu iz de izmă viu, de chiparoase
Ori adiind a mosc şi mirodenii,
Prin viaţă fluturau femei frumoase,
Prin minte - numai resturi de vedenii.

Văzduh cu păsăret imperial
Ori pacea unui somn de catedrală
Şi un poem nescris, dar genial,
Cu rimele dansând în pielea goală.

Aceste clipe mi-s, în fapt, povară,
Căci despletind zulufi de nostalgie,
Mă bântuie o linişte amară
Şi un parfum de moarte timpurie...

Râvneam şi-o căprioară, an de an,
Sorbind sfios în fiecare noapte
Aleanul universului silvan,
Narcozele pădurilor de şoapte.

Două rime

Întotdeauna neclintit visez,
Chiar dacă mă scufund în utopie,
Nu-s nicidecum sectar vreunui crez,
Nici nu slujesc vreo francmasonerie.

Încremenite în perfide pânde,
De săptămâni întregi, de ani sau ore,
Lupoaicele trecutului, flămânde,
Stau gata orişicând să mă devore,

Pornesc un text iterativ,
Ca într-o joacă mă cobor
În două rime şi-un fictiv
Spectacol intim de amor:
Purtai o rochie c-un tiv
Care s-a desfăcut uşor,
Strâmb atârnând şi contrastiv
Pe expresivul tău picior.
Priveam atât de emotiv
Şi-atât de înduioşător,
Cum un luceafăr aluziv
Zâmbea din colţul de covor.
Chiar ajunsesem excesiv
De fals, nepriceput actor,
Interpretând intempestiv
Şi fără cel mai mic umor,
Un rol nesemnificativ
În care tremur, iert, implor...
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Idealism

Imaginez, nu caut să explic
Nălucile ce-mi zbenguie-nainte,
Ca un poet clădind din mai nimic
O lume-nsufleţită de cuvinte.
Eu doar visez - permiteţi să insist Aşa cum fac adesea pământenii,
Contemporanii veacului meu trist
Supuşi nepământenelor vedenii.

Invitaţie nocturnă

Te aştept cu îndoieli răscoapte,
Vei fi cel din urmă musafir,
Vino lângă mine când e noapte
HYPERION
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Şi la cârciumi şi la cimitir.
Chinului să nu-i pui nici un lacăt,
Eşti venustă între suferinţi,
O să ne iubim până la capăt
Aşa tragici şi ieşiţi din minţi.
Numai să-ţi dezbraci orice orgoliu
Când te voi aşterne-ncet în pat
Pe-un cearşaf lucios ca un ivoriu,
De făclii stelare luminat.
Nici prin crengi de toamnă plumburie,
Nici în cărţi cu vers erotic, nu Nu găsesc atâta poezie
Câtă îmi aduci din neguri tu.
Parcă-s transportat pe jumătate,
Aşteptând aici de săptămâni,
Vino cât de repede se poate
Cu corsetul vântului pe sâni
Şi cu întuneric scris pe glezne
De mătasea negrului ciorap,
Ultim musafir acestor bezne
De urgia cărora nu scap.

Muza

Străinule trecându-mă prin şoapte
Şi aruncând ocheade tânjitor,
Chiar dacă vin aici noapte de noapte
Şi-mi dezgolesc etericul picior.

Priveşte, doar… Nu vei putea atinge,
Decât cu ochii minţii uneori,
Nici coapsa cea rotundă ca o minge,
Nici sânii mei fierbinţi, tremurători.
Căci nu sunt o amantă oarecare
De ars sub mângâieri şi de-ndrăgit,
Ci sunt o vale-a plângerii din care
Ai să te-ntorci cu visul zdrenţuit.
Apar când nu gândeşti pe lângă tine,
Să te înlănţui fără de ruşini
Cu braţele enigmei feminine,
Căreia prosternat i te închini.
Oricât mă străduiesc să capăt formă,
Mult aşteptatul trup nu-l voi avea
Şi-n lipsă, mă deschid ca o enormă
Privelişte solară-n faţa ta.

Se-ntâmplă să-mi ridic arar sprânceana
Ori să tresar precum un muritor
Şi-atuncea uit că eu, fata morgana,
N-am voie să iubesc şi nici să mor.
Cerneala şi hârtia mi-s temeiul
Prin care fiinţez în mod discret Trăiesc numai atât cât porţi condeiul
Pe fila-ngălbenitului caiet.

Neînţeles

La ce-ţi slujise-atâta ironie,
Necurăţato încă de trufii,
Când ai un singur suflet şi o mie
De cântece cu care să-l îmbii?
Alunecoasă eşti ca undelemnul
Şi neîncrezătoare ceas de ceas,
Inscripţionând plecarea ta cu semnul
Otrăvitor nimicului rămas.

Stări

Un pretutindeni de absenţă
Şi-un totdeauna de regret,
Aceeaşi, vai, inconsistenţă
Prin care straniu mă repet.
O oarece singurătate,
Apărătoare ca un scut
Şi o lehamite de toate
Femeile ce m-au vândut.
Candorile, la o adică,
Pe unde se-ntrevăd zglobii
Un mai nimic şi-o mai nimică
Repovestind copilării.
O irosire oarecare
De-o săptămână şi ceva
Şi-o toamnă grav constrângătoare
Numai la verbul a visa.
Cărări cu frunzele zdrobite
Şi arbori fără de găteli,
O înserare care mi te
Duce de-a dreptul în sminteli.
Erori înfricoşând fiinţa,
Foşnet seducător de mit Ah, în sfârşit, nesăbuinţa
De a te fi iubit, iubit...

Te-ncredinţez de dragostea mea toată,
Străine cu elanuri tinereşti,
Dar nu pot fi femeie-adevărată,
Oricâtă întrupare-mi dăruieşti.
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lungă înflorată foşnind printre meri.

Pantofii

Îşi aranjă pantofii sub pat.
Îngenunche, închise ochii şi cu palmele
împreunate la piept se ruga.
Din camera alăturată, gemetele
de plăcere ale surorii mai mari
sfredeleau pereţii.
Începu să se roage mai întâi şoptit,
apoi cu voce tare. Gemetele încetară,
dar imediat un ţipăt prelung îi tăie
respiraţia. Se prăbuşi pe podea,
în spasme, sfâşiind cu dinţii
pielea perfect lăcuită a pantofilor.

Ofelia Prodan

O zi frumoasă

Se urcă pe pervazul ferestrei. Tremura
în halatul alb subţire fără cordon.
Privea doar în sus. “Câteva secunde
şi totul va dispărea. Aşa cum dispar
visele rele când mama mă mângâie pe frunte.”
Întinse un picior în gol, apoi îl retrase
cu teamă: “E o zi frumoasă”, zâmbi şi zâmbetul
ei părea din altă lume. Îşi desfăcu larg
braţele, se întoarse cu spatele şi se lăsă
ca prin vis să cadă. Câteva secunde
şi trupul ei izbi greoi pământul.
Din colţul buzelor i se scurgea un firicel
de sânge şi zâmbetul îi lumina
ciudat de blând chipul palid încremenit.

În mijlocul pădurii

Mai întâi a fost zgomotul. Apoi căderea.
Şi-a îndesat cu putere căciula peste urechi
şi deodată totul a încremenit. Frunzele,
iarba umedă, firicelul de apă limpede, furnicile
care urcaseră până la genunchi şi el,
în mijlocul pădurii, înalt, cu puşca rezemată
de bocancii murdari ai tatălui.
Niciun gând, nicio tresărire. Câteva
păsări suspendate în zbor. Ochii ficşi
ai tatălui, două lentile în care
se reflecta invers fiecare detaliu.

în mijlocul livezii

spânzurătoarea improvizată
nu o prea încântă “moartea trebuie să vină
cuminte” îi şoptise bunul ei prieten
cordonul gros îl şterpelise
de la paltonul mamei şi acum atârna straniu
în mijlocul livezii printre meri

“eu nu o să mă zbat, nu o să scot limba
nu o să am orgasm” se legăna ea uşor la capătul
cordonului, îşi încordă gâtul două-trei secunde
şi rămase într-o poziţie bizară cu rochia
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Bătrânica

Era târziu. Sări gardul şi se furişă
în curte. Păsările zburau aproape de pământ.
Bătrânica era singură.

Stătea pe un scaun de lemn şi mesteca
miezul pâinii cu lapte, apoi rămânea cu ochii
în gol şi mâna în aer. Mirosul ei îl îngreţoşa.
Îi ridică violent fusta peste
cap şi o ţinu strâns la piept până
când trupul ei scofâlcit se scurse sub scaun
şi clopotele băteau de vecernie.

Locul

Lumina roşiatică a înserării, câteva umbre
şi două trupuri aplecate. Mersul lor greoi.
Locul în care nu vor mai ajunge niciodată.
O rafală de mitralieră din spate şi trupurile
se prăbuşesc. Căştile verzi se izbesc
de pământ. Praful se amestecă
imediat cu sângele cald. Doar plânsul
înecat al unei femei cheamă
păsările de pradă în locul acesta.
Umbrele au dispărut de tot şi parcă nici
trupurile nu se mai văd. A doua rafală
şi plânsul femeii se transformă într-un ţipăt
scurt şi sângele ei fluid îmbibă tot locul.

Gheaţa

Ninsese de curând şi lacul era acoperit
cu o pojghiţă subţire de gheaţă.
Îşi puse cizmuliţele roz cu blăniţă
şi haina groasă. Afară era linişte.
O oră întreagă de mers prin zăpadă.
Cizmuliţele parcă o strângeau şi haina
nu-i mai ţinea de cald. Un corb croncăni
deasupra capului ei, apoi zbură peste lac.
Începu să alerge după corb şi în fugă
se dezbrăcă şi îşi aruncă haina. Zăpada
acoperise gheaţa subţire. Îşi luă avânt, alunecă
pe gheaţă şi din piept ţipătul îi ţâşni cu
putere, când gheaţa se sparse sub cizmuliţele
roz şi apa rece îi înghiţi trupul mic.
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ostenit de bătăile graţioase
ale păsărilor unei zile
o umbră cu barbă şi fluturi de zăpadă
care-şi băuse în câteva secunde cafeaua fierbinte
şi corpul ei graţios peste clapele
unei pianine ce torcea ca un veşnic animal
atunci m-am îndrăgostit de gara himerică
de locul în care timpul părea să-şi scoată singur
lenjeriile putrezite atunci m-am apropiat
de cei care vâslesc în aer corăbiile iubirii
şi am tresărit mistuit
ca o idee în braţele ei euforice
atunci mi-am dat seama că port
de la strămoşii mei
patosul aprins al unei întemeieri

Paul GORBAN

morţii locuiesc pământul
şi viii locuiesc cerul

morţii locuiesc pământul şi viii locuiesc cerul
florile locuiesc copacii şi mugurii burţile femeilor

în blocul în care stau preotul vine de trei ori pe an
cu sfânta treime şi îmi aduce de fiecare dată o icoană
cu ruj cu plete albe şi plete negre cu figuri
cu gurile deschise în care mă ascund ca un călugăr
şi mă rog e singurul loc unde lumea tace
singurul moment în care viii din cer
se întâlnesc cu morţii ce locuiesc pământul
la etajul şapte un mort de profesie frizer
a adunat mulţi vii şi-i tunde gratis
în umbra luminii unui corp de ceară
ca şi cum ar face spiritism
dansează cu bocitoarele ce-şi poartă plânsul
sub fustele lungi ce-acoperă ca un cer tot blocul
şi râde la peretele sfinţit de preot
mortul coboară cu liftul în iarbă îşi seamănă degetele
pentru grâul păsărilor şi vecinul care-i duce crucea
seamănă tot mai mult cu un copac
cu braţele deschise din care frunzele sug carne iarna
leg de crengile lui batistele parfumate găsite
în şifonierul bunicului înşurubez un leagăn pentru copiii
din cartier şi scriu pe un baner în parcul acesta
morţii locuiesc pământul şi viii locuiesc cerul

altar de câmp

gările sunt universuri nestatornice
în care sufletul îşi caută casa
în care inimile se tăvălesc nebune
pe trupurile care zac tot timpul pe linii
ultima dată în cafeneaua gării
am văzut un sicriu ce ţinea de mână un bărbat
o mamă care se uita la fereastra şarpelui de fier
spre fata ei devenită femeie cu pântecul
scos ca o scorbură înafară
un soare care urca în tren

40

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

*
acum o ceaţă ca o cămaşă îmi acoperă trupul
şi ascult degetele ei cum se lovesc de păsările
albe ale pianinei stau ca o piatră în care un bust
îşi face loc să crească în pământ
şi număr fecioarele
care trec dezvelite prin faţa trenurilor vechi de plumb
asemenea unor altare de câmp

pe malul lacului de argint
lui Tucu Moroşanu

peştii au adus în casă lacul argintiu
noi i-am mâncat şi am înotat
toată noaptea prin esenin
prin celan şi prin rilke
era cu noi şi corbul care ştia poeme
din stănescu din blaga şi din arghezi
căutam în blana nutriilor
versurile cele mai adânci
să ne aruncăm în ele
o, noapte care ai acoperit cabana
cu stuf adus din profeţiile lui zarathustra
o, noapte care ai ştiut de la început
că nu mai prindem ziua iubitelor noastre
în lustra ce steleşte sus pe munte
de ce mă acoperi cu voalul mirelui
ce-şi poartă-n pântec poemul plin de pânze
peştii au adus în casă apa dulce
noi am băut-o şi am născut-o fii
sufletul meu se poate întinde gol pe mal
poate privi cum din alge-nvie
iubita care-şi umple pântecul cu icre
din esenin din celan din rilke
şi din corbul care strânge
în ceşcuţe spicele de noapte

Înţeleptul Alioşa

Alioşa culege păpădiile dintre liniile de tramvai
desenate pe tavanul ospiciului
le adună în pântecu-i legat de haine albe

Poesis

şi le miroase pe întuneric
când insomnia deschide
aromele primăverii vatmanilor trişti
Alioşa dansează cu Sfântul Petru
şi bea vin cu Arhanghelul Mihail
viaţa lui se ruinează atunci când
ferestrele îl închid pe dinafară
pe Dumnezeu cel din menghina albastră
ce primeşte între gropi cadaverele fluturilor
Alioşa mângâie pisica neagră
şi îi vine să urle la femeile care aduc pastile
se uită spre tavan şi vede păianjeni care privesc
la nările noastre umbra lui aleargă în colţuri
după mireasă un suflet cu mâini neatinse
de umerii goi ai sfinţilor din icoane
Alioşa cu ochii frumoşi întinşi în pământ
aleargă ca Domnul K. după un castel ridicat
în mijlocul minţii ia sânii de mână şi-i duce
în altar ca pe două inele virgine
şi îi aşează pentru totdeauna în viaţa lui
Alioşa aleargă în parc după timpul răcnit de lei
se caţără în cuiburile pentru corbi
sărută urmele copiilor ce au sărit în şotron
singurătatea cu clăbuci şi spasme
mireasa lui Alioşa
în castelul cu păpădii şi tramvaie
va fi cea mai lungă noapte cel mai lung cântec
pe care Arhanghelul Mihail
şi Sfântul Petru îl vor bea
liniştiţi dimineaţă în tavanul
cu păianjeni pe lumină
ce au început să ţese între gropi
insomnia un sărut învelit în purpură
Alioşa stă în locul meu şi zboară
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printre fulgi un înger de zăpadă
urlu că în locul lui nu mai stă
decât judecata lui dumnezeu
de a dansa cu nebunii care nu înţeleg
că dintr-o gară poţi pleca
îndrăgostit de o lume legată în cămaşă de forţă

şerpi lângă icoane

şarpele se îndepărtează de spiritul
care mănâncă poeme
nu are curajul să rupă un fruct
din pomul cu versuri
şi să-l dăruiască femeii
doar poetul poate muşca
în acelaşi timp din coapsele unui şarpe
şi din coapsele muzei
fiecare dintre noi atrage după el un şarpe
aşa cum fiecare cer atrage după el un zeu
aşa cum fiecare femeie atrage după ea un poet
aşa cum fiecare apă atrage
în adâncuri vie moartea
aşa cum fiecare fruct atrage cu el
viermi ce-şi poartă
în robinete viaţa şi insomnia
niciun muritor nu poate ridica şarpele
în inima femeii aşa cum o face poetul
niciun muritor nu poate primi în liniştea lui
femeia aşa cum o face poetul
cum niciun şarpe
nu poate ridica cerul în pomul cu versuri
în prelungitele-mi visuri
magii aduc pentru colecţia mea
un demon găsit undeva pe o stradă
un mugur coborât de pe un steag
un ceas cu voalul ridicat şi o icoană cu versuri
brodate de barmanul care agaţă morţi

HYPERION

41

şi sângerând
ce mi-ai făcut
cum de ai putut omorî
o pasăre
iubeam
am răspuns.

Zborul

Stela Iorga

Când vine pasărea

vine pasărea
cu gâtul însângerat
la mine
uite ce mi-ai făcut
cu visele tale
şi arată rana adâncă
de la gât
da
dar eu te-am făcut să zbori
iar şi iar
cu rană cu tot.

vine pasărea
cu gâtul rupt spre mine
spunând
uite
tu mi-ai rupt
gâtul
ţi-ai băgat adânc
mâna
în sângele meu
să te clăteşti cu vise
ah
cum mă mai doare
fericirea ta
nu gâtul meu
frânt.

mi-e frică de pasărea
care vine şi îmi ciuguleşte
ochii
din adâncul văzului
cine ştie
ce pasăre
măiastră
o să iasă
pasăre din pasăre
şi tot aşa
până la orbire.

Copilul şi moartea

Pasărea-om

iată
vine la mine
copilul
cu dinţi de fiară
fiară iubitoare de dragoste
şi frumos
şi mă muşcă
de gât
adânc
cât să îi ajungă
cât să mă ajungă
până la inima mea purpurie
în care
e adânc
ascuns
cântecul de moarte.

Vine pasărea iubind
vine pasărea la mine
şi întreabă
arătând gâtul rupt
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Orbirea

a venit într-o noapte pasărea la mine
şi mi-a zis
dă-mi-te
oh dă-mi-te o dată
prea de mult eziţi
ascultă cum creşte speranţa
de a fi mâine
om.

Mâna

cineva mi-a dat
mi-a scris aripile acestea
nu ştiu nici până azi cine
de semăn puţin cu pasărea cu gâtul rupt
numai că al meu e drept
ce spaimă
de pasăre
de cine i l-a rupt
de sângele ei
de soarta mea
de mâna lui şi a Ta.

Poesis

şi unde m-am redus la a împleti noduri exotice din
cuvinte.
ştiu mult prea bine unde am făcut concesii,
unde am ezitat să mă arunc în prăpastie, cu foaia
sternului
pe post de paraşută
şi unde am simulat un hău din adâncimea unui pahar,
ştiu mult prea bine unde am zis că muşc gleznele
realităţii
până la sânge
şi unde m-am murdărit cu sos de tomate pe buze...

Andrei Velea

îmi pare c-am murit

*
îmi pare c-am murit şi nu m-ai anunţat!
buzele pe care le săruţi, palide-vânt,
au pânza lucrurilor prăfuite de ieri - murmură idei
pe care nu le-aş fi pronunţat vreodată;
trebuia să ştii asta, iubito!

ştiu mult prea bine unde erau grele cuvintele,
ca nişte adevăruri supraponderale, fruste
şi unde erau uşoare ca formele unei adolescente
primăvara...
e clar: bine că ce-i mai sus e doar un poem!
aş cumpăra oricând ceva ce-am scris, desigur,
numai că n-o fac
din raţiuni pragmatice de pierdere şi profit!

de primăvară (ce pudic
e azi universul)

ochii mei tulburi nu te mai oglindesc,
apa lor a prins un caimac fin de otravă;
paianjeni mecanici mi-au invadat privirea tu trebuia să fi simţit asta!

*
ce pudic e azi universul...

pitit în umbră, îţi muşc sfârcurile pe-ndelete,
sufletul ţi-l împart zgârcit între un pol şi celălalt;
demult n-am mai scris un poem care să te exalte
şi-i numai vina ta, iubito!

atomii s-au retras
după mai multe rânduri de perdele
şi bâzâie în surdină;
lupii s-au ascuns sfioşi în turmele de oi

lecţie de economia sufletului

e o candoare suavă ce bântuie fiinţa,
faptele rele
s-au autodenunţat autorităţilor morale

*
încerc să-mi vând mie însumi un poem,
dar nu ţine...

degeaba apelez la reclame sofisticate, la strategii de
marketing,
la promoţii, la reclamă de la persoană la persoană
(eu recomandându-mă mie însumi),
că nu ţine ştiu mult prea bine unde mi-au suflat în urechi zeii
şi unde am consemnat doar, ca un contabil
cu telescoape prăfuite în loc de ochelari,
unde am descoperit un mecanism veritabil, ingenios,
care se susţinea singur, cu toate bizareriile, revoluţiile
şi lucrurile anapoda pe care le propunea
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iubito, dacă vrei să te dezbraci,
fă-o undeva departe de lume,
într-o fântână îngustă cât un fir de păr,
aşa încât, de la celălalt capăt,
închis ermetic,
să te pot privi doar eu
altminteri, dacă ar mai intra
vreun fir de lumină,
s-ar reflecta în oglinda fântânii,
apoi te-ar proiecta pe cer
şi-i pudic azi universul:
cu ambele mâini şi-ar acoperi ochiul
având degetele răsfirate, desigur...
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Cezar Florescu

Amintire cu Roşu

ţaţ’ mina l-a rugat pe moş miluţă
să taie un cocoş pe cel cu gâtu’ gol şi roş
ce - ntruna era ciupit de cel porumbac
ninsoarea se oprise şi sângele-a nceput
să deseneze pe cearşaful primei zăpezi
un amurg superb ce se-nchega
în tot felul de ideologii
cocoşul s-a zbătut
până s-a-ntors mătuşa de la cireadă
sau
de la vecina la care s-a dus
să împrumute borş
eu am plecat la examen murdar de sânge
inima-mi sălta precum acel cocoş
ce-mi cânta adesea sub geam dimineaţa
de trei ori consecutiv izgonindu-mi
de pe ochi ceaţa grea a somnului
din cauza lui am pica examenul
la socialism
semafoarele arătau numai roşu
surorii mele îi veniseră pentru prima oară
problemele
şi mama a plâns
toata strada mirosea puternic a borş de cucoş
în care stârlicii deveniseră purpurii
şobolani faceau vâlvă prin hambare
cu premoniţii despre ocultarea eului
doar pe crucile sufletului
Iisus sângera parcă din ce în ce mai frumos
coagulând în fiecare retină
un salt transcendental
spre altă culoare
care să iasă din ou
nu numai cu cap şi gheare
ci cu tot cu zbor
cu tot cu orbită
de exemplu curcubeu
***
poemul e
o haltă părăsită
cu cezuri ce ning crisalide

44

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

peste liniile moarte năpădite
de urzici şi de pelin
cu păianjeni gheboşi ţesând peste şine
pânze prin care luna-şi cerne spovedania
printre sensuri roase de moliile frigului
cu ciulini prin care dimineaţa
îşi mai lasă câte un fuior
întru împlinirea noimei
şi cu iederă ce-acoperă
plăgile de psoriazis
uneori în sala de-aşteptare
vântul vine să-mi aplaude sigurătatea
şi-atunci praful dezveleşte
un buchet de umbre agăţate sub o cruce
de unde un greier şontorog
la lumina vocalei A
ţârâie o elegie
despre o inimă dăngănind
în difuzorul amurgului
un vals pentru bisturiul care
adormit între aorte
schiţează un rictus bizar
şi pune-n venele poemului
cenuşa biletelor voastre
şi-o lungă şi nesfârşită
beţie
drum bun şi să vă fie
de mine
***
din naştere
port în piept
în partea stângă
un fel de bolovan
ca un talisman
uneori e piatră de-ncercare
alteori piatră de moară pentru razele lunii
când se-mpreunează nebunii
câteodată-i tobă de catifea
mai ales atunci când pe stradă
apare Ea călcând în picioare
privirile mele arzătoare
e şi piatră de hotar
văruită barbar
între sufletul meu şi ceilalţi
a căror respiraţie miroase a răget
ba chiar va fi şi piatra de care
când cuvintele nu vor mai cloci nimic
cealată Ea îşi va ascuţi ghearele sau coasa
pentru ca-n final să devină
cu siguranţă între anotimpuri
piatra funerară pe care timpul va-ncerca
să lipească un timbru sau un abţibild
sub forma unui muşchi
va plânge doar ploaia acid
şi într-o zi e posibil ca cineva
să arunce cu mine
de mult elegie
după câini sau după hoţi
după circumstanţe
amin
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Mă înfăşori în purpură de taină
Şi uit că sînt prin viaţă călătoare
Şi mă dezbrac de trup ca de o haină
Când ne topim în aura tăcerii
Ne-nvăluie bogat lumina mierii
Erai în mine de la început
Când nu se despărţise văzut de nevăzut
Se reuneşte plus cu minus cercul sfănt
Acolo în fântâna din Cuvânt

Trec desculţă râurile de ametist

Viorica PETROVICI

În tăceri gândul îmbracă spirale

Pe un tărm înalt aerul pur saturat de prana
Face imponderabile fiinţele şi obiectele
Delfinii urcă până în vârful copacului
Unicul maiestuosul copac de aici
Dorind să se aşeze cu capul direct pe lumină
Să-i soarbă liniştea fără de timp
Entităţi prelungi atît de transparente
Încât lanţurile atomilor din focarul de asamblare
Se încolăcesc ascendent boabe uriaşe de rouă
Solidificată strălucesc parcă ar fi
Copii Lunii dar aici nu este Lună nu este Soare
Este doar o seninătate mângăietoare
Nu manifeşti dorinţe pentru că se materializează
Şi te trag pe nişte poteci lăturalnice
Senzaţia că te mişti într-o imensă oglindă
Hrăneşte acest prezent te întorci spre est
Şi se deruleză filmul tinereţii tale
Cu adăugirile unor vise împlinite acum
Aici primul bărbat te-a aşteptat
Cu trupul şi sufletul ca un templu neîntinat
Tu aceasta spre cel care vine înaripat
În taine cerul de sus cu cerul de jos cununat
Ocultează spaţiul misterului absolut
În tăceri gândul îmbraca spirale alb-strălucitoare
Ce converg către mijlocul roţii cu o mie de petale

Acolo în fântâna din cuvânt

M-am trezit în palmele tale arzătoare
Din bob de rouă m-am făcut ninsoare
Şi pornesc aşa să cutreer răbdătoare
Cărările roşii ale trupului tău de cleştar
Acum urcăm printre raze de lună
Aud cum volbura stelelor sună
Ca o mireasmă de tei peste umerii mei
Din care aripile se întind şi cuprind
Tărîmul apelor celeste de argint
Tu eşti numai cântec şi soare
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În fiecare dimineaţă te aud înaintea Soarelui
Deschizi tandru fereastra unui timp prin care
Trec desculţă râurile de ametist
Din livezi de portocal fluturi alb şi roz
Îmbată aerul greu de taine chemări
Pe cer mă aştepţi
Nu faci nici un pas înspre mine
Ca să nu tulburi armonia acestui ritual
Corpurile mele migreaza separat înspre tine
Şi cu fiecare fuziune pasărea măiastră
Descătuşează universul Vieţii
Mîinile tale izvoare de jar de cleştar
Reconfigurează memoria zborului alb
Dintre existenţele în care ne-am rătăcit
În gări interstelare din infinit
În fiecare dimineaţă te aud înaintea Soarelui
Cum mângâi neliniştea mea fremătătoare
Şi atunci plec pe un drum de roşii agate
Între vis şi nenaştere forme geometrice elevate
Aduc în mine magia şi-o cosmică feminitate

Prismă între necunoscutele zări

Valurile bat în tine ca într-o scoică de nemărginire
Şi mi-e dor din nou de cântecul acela grav egal
Ce nu explodează decât înlăuntru
Acolo lumina se condensează şi eu pot
Să păşesc desculţă şi dezinhibată de-a lungul nopţii
Raze de argint cresc din braţele mele
Urcă într-un sorb vertical mireasmă albastră
Aud pădurea de stele împrejur pasărea măiastră
Ce sunt eliberată trece prin moarte
De la un capăt la altul al nefiinţei tale
Punţi se nasc din vidul ce nu este în totalitate doar
vid
Şi peste care se preumblă preapline corăbii solare
Mă strigi culcat peste sufletul tău trupul meu
Se trezeşte oceanul vibreaza în clipă
Totul e în tot şi totul devine uimire
Lumina cade fără timp în palmele tale
Prelungi mistere prismă între necunoscutele zări
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Ovia Herbert

Vrabia în descompunere

Petruţ Pârvescu

niculae toporu’ şi prunii

1.
după paşti
: de ce acum?
încă mai ardeau candele în cimitir
: da. nu acum. mai târziu desfăşurările.
(la biserica din vale)
: nu o să aflăm în moartea asta.
lumina lor noapte de noapte printre livezi
chiar aşa de ce tocmai vrabia lor să putrezească în creierul
urcau în sat teamă
nostru ?
şi să nu ştim cine a aşezat-o ...
: poate s-a aşezat singură. ştie ea dinainte victimele sau aleşii... niculae
: ne sunt toate pe terminate. jumătate de cap l-am lăsat după
primul colţ. de aceea te uitai.
dar prin întunericul ăsta nici propria faţă nu poţi să ţi-o atingi.
: mai avem nişte bere bulgărească de peste graniţă.
: hai cu graniţa mai aproape să o rupem şi pe asta
: linişte să nu-i trezim pe bunici din somn. uite ce aproape de
noi sunt. îi văd. iar somnul lor ca o
pătură mare călduroasă în care stau înfăşuraţi ca pentru răpire .
uneori aş vrea să intru şi eu în somn. “unul de vreo 20 de kg”.
de altă trecere.
măi noi suntem puşi la păstrat. nu vom afla de ce stăm aşa
prinşi unii de alţii. cârligeee unsuroase. dăăă băi sticlaaa. îmi
este gâtul umed. nu mă satur orice aş turna.
: şi ce naiba căutăm în camera asta zgribuliţi de parcă veghem
morţi pe bani?
aia care nu ni-i dau.
: vreau pe jumătate în somnul lor. măcar jumătate să intru şi
eu...să mă plimb pe drumul ăla cu lanuri de grâu foşnitor.
dansul spicelor să-mi sune în cap ca un hit. să păşesc cu picioarele de împrumut prin ţărână.

dăduse pământul grapa plugul şi boii
de livada de pruni nici să nu audă

ciudat
toată noaptea au bătut câinii
devale în coastă la gruia
ca lupii la stână
tovarăşii intraseră-în livadă cu topoarele
toacă pe toacă
în genunchii ţărânii
sub cerul stele şi luna plină
o rugăciune neterminată
a zeci de biserici pădurea în ecouri prelungi
până la ziuă treaba era gata
nuci cireşi gutui şi pruni
la grămadă
culcaţi la pământ cu floarea pe umăr

niculae a sărit cu furca
dar un topor cu coada lungă
din greşeală
mă găseşti tu într-o zi. voi fi la fel de speriat.
o să-ţi zâmbesc de la depărtare pentru recunoaşterea în mul- l-a pălit cu putere

ţime. să ştim de unde să ne luăm.

atingerile nu ne salvează. cuvintele nu ne ridică nici în ochii
noştri. un adăpost sub pământ ar fi mai sigur.
sau când nu se va mai putea vom da atacul final ca nişte adevăraţi gherilieros. doar cu un pistol mitralieră în mână şi tricourile albastre pe noi. vom apăra “rotocolul” de invazia lor.
nu vom ridica steagul alb până la ultima suflare. moarte sau
eliberare va fi cântecul inimilor noastre sub tirul lor.
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aşa l-a găsit mariţa
şi cei opt copii dimineaţa
fără suflare cu faţa în jos şi toporu’ înmugurit
adânc înfipt în spate
ca o lumânare aprinsă undea deasupra florilor de prun!

Poesis

la dud a început totul. s-au aşezat la masă prietena mea,
copilul şi un profesor de italiană. şarpele se uita foarte
atent în ochii celor care vorbeau.
etajul doi
spitalul i-a donat o inimă vecinului de la 122, acum simte
tot ce mişcă în jur. crede că îmi spun rugăciunea cu voce
tare, eu îi citesc poeme la geam.
etajul unu
în noaptea în care nu a răspuns la telefon am dormit nemişcată. când m-am trezit, partea pe care dormisem era
prinsă în ace mici şi dese. simţurile amorţiseră. era o uşurare ca şi cum cineva m-ar fi debarasat de o altă fiinţă pe
care o purtam şi mi-ar fi dat de înţeles că de-acum îmi voi
putea privi liniştită dublul.

Gabriela Toma

urcă odată cu mine

urcă odată cu mine
mai sus decât poate liftul să te ducă
vei înţelege:
minţile noastre sunt nişte diapozitive
imaginile se reiau dimineaţa:
trupul meu gol
lîngă trupul tău gol
seara ne uităm la un film
adormim mereu când otik frânge gâtul porumbeilor
pentru prietenul lui,
vecinii bat în uşa umedă a apartamentului
pe care a crescut muşchiul verde
noi existăm în agenda lor
cu plata la întreţinere.

ritmul celeilalte inimi

căluţul de mare îşi schimbă culoarea pielii în palmele mele
visează fuga printre alge
eu privesc de aici
fuga fratelui meu abel din faţa rachetelor,
teama londonezilor invadaţi de pescăruşii flămânzi
ascult
ritmul tobelor pocal, bătăile în metalul încins
în metalul tare
apoi uşor în geam
lucrurile din jur devin albastre
între nopţi
la întoarcere, strada e mai mică
rudele dorm
în paturile acoperite de muşchiul verde
deschid ferestrele doar
când se anunţă la radio curcubeul,
vecinul pitic de alături perforează pereţii
ca să nu-şi piardă minţile.

bloc cu patru etaje

etajul patru
fratele meu trânteşte uşile cu furie. asta înseamnă că are
nevoie de ceva.
etajul trei
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parter
nu aş fi vrut să cobor. în dreapta mea zăresc două pisici şi
un somnambul. cablurile liftului s-au desprins. eu zac pe
asfaltul umed şi mătăsos. mă atrage prima scară pe care
acum nu mai pot urca. trupul e prins în zeci de impulsuri
electrice. ideea e să-mi construiesc camera pentru a mă
întoarce.

vecinul lazăr

copiii desprind coaja copacilor din faţa blocului
noi ajungem acasă şi pândim
semnele care ar putea să ne apară pe trup
spunem lucruri ciudate într-o cameră mică după atâţia ani
grăbeşte-te
(eu merg mai repede, alerg)
un vecin îşi sapă tunel spre camera ta
să te avertizeze, să-ţi aducă presa
să te mângâie şi să râdă cu tine la comediile de vineri seara,
lasă-l să intre
vecinul lazăr
va şti întotdeauna să-ţi spună pe nume.

el îmi lasă dimineaţa

el îmi lasă dimineaţa
pe tapetul pereţilor
cuvinte de dragoste
eu cobor încet din patul umed
sunetul şi lumina din încăpere
se deplasează
în oglinda zgâriată
cu acelaşi desen de linii negre.
el îmi lasă dimineaţa
o tăietură în palmă;
doarme gol
cu spatele la mine
în fiecare noapte.

mamei i se citesc multe poeme

mamei i se citesc multe poeme de dragoste noaptea
fermoarul i se desface treptat
burta începe să-i crească
naşte continuu
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aşteptând spectacolul
cu palmele pregătite
şi nevoia de a se lăsa impresionaţi
de fulgerul ce despică un cuvânt pe care n-apuci să-l
rosteşti
te vor ruga să mai ieşi o dată
devine clar pe măsură ce urci
devine clar pe măsură ce urci, mai dureros. scările sunt să arăţi tot
strâmte. liftul e blocat între parter şi etajul 1. în casa liftu- pe spatele tău umbrele copacilor te avertizează însă
afară se repetă o înmormântare
lui tremură o pasăre.
afară cineva nu găseşte un cuvânt
devine mult mai clar. pana asta pe care o ţin ca semn de afară mâinile aspre nu mai mângâie
carte a fost a unei păsări pe care nu o pot vedea. amintirea cineva ţine isonul sopranei care şi-a pierdut vocea.
drumului spre casă cu tramvaiul nu va avea toate detaliile: urmele paşilor pe podeaua sclipitoare, mâna înroşită poştaşul îmi aduce vederi
de frig a fratelui meu, dezgustul femeii din dreapta (deşi
din germania
dincolo de geam clovnul îi face semn să coboare). toate se
poştaşul îmi aduce vederi din germania
volatilizează uşor asemenea fotografiilor din praga pe care
unde sunt tot mai mulţi oameni singuri.
n-am apucat să le văd, asemenea fisurilor dintr-un spaţiu
la geamul vecin cearşaful negru se zbate ca un doliu
perfect. detaliile se pierd şi rămân senzaţiile, denumirea
cu tot alaiul de cucuvele
lor grea şi absurdă, uneori tristă asemenea unui avort pe
picioarele îmi sunt albite de sarea mării şi de frig,
care tocmai (ţi) l-ai provocat, alteori luminoasă ca strălângă mine doarme un bărbat cu febră
ziile de Înviere. chiar dacă ucizi o pasăre neagră, chiar
dimineaţa, o briză densă ne separă trupurile,
dacă smulgi inima unei pisici, nu vei scăpa de indicaţii:
doi brancardieri ne cară trupurile în mare.
vă rugăm păstraţi distanţa. nu parcaţi. nu depăşiţi limita.
adaptaţi-vă. spune-mi un număr discret care să provoace
sans titre
tăcerea,
scriu despre senzaţiile
un înveliş curat care să mă facă să rămân.
am nevoie de tine azi. când el ajunge unde ai fost tu, pă- care împing oamenii să facă dragoste
mântul crapă, firul putrezit se rupe, linia zebrei se şterge. e doar o noapte împreună, spui tu
apoi pleci la fel de singur
de-acum aleargă toţi, el e unul dintre ei.
te uiţi la vitrinele cu haine
până te vezi foarte de aproape
el îmi spune
şi-ţi dai seama
noaptea ai ochii reci
că ai plecat cu haina celuilalt.
în timp ce
dumnezeu
botează copiii
din dicţionar.

sunt în mijlocul mării

sunt în mijlocul mării
toţi au plecat de acasă
vecinul din dreapta
îmi lasă sub preşul de la intrare o pagină ca o linişte din
care nu mai pot ieşi.
eu mă plimb
printre toate visele deodată.
îmbrăţişez trupurile care bat la uşa mea,
care vin odată cu ploaia, cu ţipătul flămând al pescăruşilor.
eu aştept tot atâtea răsărituri.

treceri

bucătăria e mai aproape de hol
holul de palier
şi palierul de moarte ca muşchiul verde de pe zidurile
blocului.
vecinii înghesuiţi spun:
cuiul înfipt în carne
trezeşte o iubire mai mare
fiecare oră ne va trezi în altceva
eu vreau să duc o viaţă normală
să umblu fără pelerină
vecinului de la trei îi e frică
se uită pe hubloul uşii la hainele scămoşate ale vecinilor
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seara
auzi marea pe şina de tramvai
aştepţi un sunet care să te deosebească,
un cuvânt simplu şi liniştitor
în liftul strâmt.

geamănul

şi te întorci în marele oraş.
ce să-i spui?
toma va crede cu ochii din palmă
toate darurile tale.
îi urmăresc pe furiş
împăcarea cu oamenii
lumea nu va mai fi rotundă
spune el
va fi doar un semn spiralat pe masa mortului
zbaterea păsărilor prinse într-o antenă părăsită
chipurile de pe tavanul scorojit
ca un trup despicat.
între noi se aşează toma
antena va fi interzisă
ca şi slujba sinucigaşului
sau arderea trupului temător de viermi
când ni se spune că noi hrănim la rândul nostru
un pământ tot mai sterp şi neiubit de oameni.

Poesis

Constantin Iftime

Î

POEMELE FROST
Poezia lui Robert Frost

Învăţ greu că poezia e o lume doar a cuvintelor cu totul
individuale, precum lucrurile. Mişcările lor imprevizibile mă trezesc cu totul. Ele îmi înteţesc la maximum
pofta evadării. Vreau să fug dintre comodităţile cele
mai fireşti, cum fugeam odată de acasă. Şi peste tot mi
se întind capcane, mi se deschid alte uşi aurite, dar înfundate.
Şi ritmul cel mai învolburat al jocului, al cântecului,
şi somnolenţa visului puhav, şi epica gândului oarecare,
pare-mi-se, tânjesc tot după încremenirea solemnităţii. O mulţime de alte căi plăcute ne conduc într-un colţ
cald, ca în noi înşine, din mijlocul împietririi.
Frost spune, în felul lui convingător, că există ceva
care dărâmă zidurile. Apoi descrie plăcutul avânt al reparării lui în grădina cu meri. Am avut ocazia să simt
acolo trupul lui vânjos de puritan, de american,, cum se
mişcă la lucru în poezie. Creează mişcările pe care le îngăduie cât mai aproape plăcerea, din mâini, din picioare, din tors, mişcări care satisfac gustul hoinărelii primare. Urmează, astfel, un traseu epic, printre forme şi
acţiuni, dublat de un alt traseu pe care i-l dictează muzica unei raţiuni oarecum rece, oarecum neomenească,
dar plină de provocări. Reverberaţiile lor străbat toată
verticala pe care o ştim.
Aici mă aduce epica poeziei lui Frost, cu bogăţia
de meşteşuguri, de vicleşuguri ale artei poetice. Astfel,
gândurile viclene se mişcă plăcut, aproape vegetal, în
relaţia unora cu altele.
Reacţia mea a fost oarecum de împotrivire, de nesupunere la acest firesc. E o revoltă, de fapt, inutilă. Revolta puerilă mă leagă prea strâns, poate, de un anume timp al obsedatei actualităţi, una mai mult utopică. Spune partenerul din poezia lui despre zid – zidurile trainice fac prieteniile durabile. Aici mă aflu, când
evit mişelnic înfrăţirile întâmplătoare. Şi, din ironia ce
mă scapă de fidelităţile prea tari, încerc să ies cât pot
de onorabil.

Poesis
https://biblioteca-digitala.ro

Nu ştiu de ce tocmai de la Robert Frost am luat
obiectul către care să-mi îndrept furia revoltei. Zidul
nu-i un lucru prea agreabil, plăcut de imaginat. Dar ţin
minte că, în poezia lui despre zidul care se dărâmă, am
văzut cumva trupul poetului, cum se mişcă uşor, firesc,
din toate elementele lui.
Parcă-i îngropat în cărămizile care stau cuminţi ca
particulele unei raţiuni binevoitoare. Iar mâinile şi picioarele se mişcă în voie într-o apă caldă. Acesta-i ritmul. Dar, mai întâi, se văd cuvintele, cu totul individuale, imprevizibile, care se aşază într-o nouă ordine, ordine care, la rândul ei, n-o înfruntă deloc pe cea reală.
Şi cuvintele lui, ca şi lucrurile plăcute, întăresc toate
adevărurile.
Zidul, pentru mine, a căpătat şi o altă istorie. Nu
mai este cel ros de unghiile naturii, din grădina cu meri.
Poate de asta am dărâmat zidul, l-am refăcut apoi, urmând fidel firul unui principiu, după care am vrut să refac aerul, mişcările unei mari memorii, de neuitat, de
după primele lui ocrotiri.

I. EXISTĂ CEVA CARE DĂRÂMĂ ZIDUL

Zidul puhav în carne şi oase, cu nepăsare cosmică, îşi
frângea şalele,
Îşi extindea, rotund, neted, mijlocul ca o femeie gravidă,
Se albea, simţea perfecţiunea.
Când l-am descris prima dată, învăţătoarea, matură şi
acră, a strigat –
Nemernicilor, să nu-l priviţi!
Şi nu l-am privit.
Prin crăpăturile degetelor i-am potrivit o mulţime de
orificii ignare, perfecte, invizibile,
Din care a ţâşnit, în sfârşit, esenţa lumii mele,
O mulţime de burtici au sărit dintr-o burtă imensă,
Capete rotunde, genunchi juliţi, guri măzgălite de
umoarea primordială.
Am pipăit în grabă sfârcuri mărunte mov, cu buricele
degetelor,
Vârfuri ascuţite, fierbinţi, spasme neşlefuite, barbare,
hrănitoare, grase.
Degetul de copil, cranţ-cranţ, s-a desprins din vastul
ecran al naturii,
Dureros, exact, îndată s-a scufundat în imaginea obişnuită a gândirii.
Arată-mi coerciţia sensurilor din cărămizi, i-am spus
universalei prezenţe,
Arată-mi coerciţia substanţei!
În sfârşit, zidul ne înconjura casa, ne ocrotea.
Era atât de uşor de închipuit.
Cuvintele fără niciun sprijin îi susţineau entuziasmate
greutatea.
Alături, pietrele reci se lepădau prea uşor de credinţe,
de mituri calde, rotunde,
Ca nişte pâini.
Petrele, astfel, se prefăceau în mii de pâiniţe.
Aerul casei se lepăda de ceva,
Se îndulcea, respirat pe ascuns, în dulap, sub cearşaf,
de plămâni vigilenţi şi pufoşi.
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Era zidul poeziei anemice, mi-ai spus.

Mama, bătrână, se mişca acolo tot mai încet.
Câmpul din jur, lat, mare, o-ho!, câmpul muncii deveGustul amăgirii ne făcea bine să-l ştim intact, cât mai nise un spaţiu atât de curat,
bine ascuns.
Atât de pur şi abstract încât cineva blând înăuntru rePotrivnice risipiri înfruntam,
peta disperat,
Risipiri peste risipiri adăugam strălucirii de afară. Şi ce Există ceva.
risipiri!
Ne îndreptam către zid de parcă primeam,
Din întâmplarea aceea nu mai puteam ieşi.
Nu ştiu cum, un loc tot mai cald lângă noi înşine.
Exista ceva împotriva zidului,
Căpătam, astfel, binecuvântata împăcare a maturităţii, Jocul artei, nebunia, perfecţiunea, cruzimea creşteau
Binecuvântata linişte a vieţii pătrundea înăuntru prin pe măsură ce înaintam,
atâtea spărturi,
Ceva solemn se învârtea deasupra.
Învolburată ca apa.
Cerul sferic, ciung, de beton urla înfundat, jos, lângă
Recluziunea firească se albea, se lumina plăcut temelii.
dimineaţa.
Arhetipuri sfidătoare, canoane, tipare creşteau brusc
Nu mai aveam nimic de pierdut.
din umezeală licăritoare,
Arestarea era peste tot.
Cârâiau limpede printre bozii, scaieţi şi urzici.
Păstram promisiunea rece, exactă, a perfectului resen- Acolo, susura lingav şi scenariul lui Macbeth.
timent în memoria nobilă.
Nor vânăt şi poemul, pneumatic, ţesea, închipuirea
Ea urma să fie cu adevărat poezia, care
adusă la zi se înălţa.
Alerga în vârful picioarelor dimineaţa, spre nimicire, Nimicuri închircite, moi proteine, alibiuri, atomi
spre nord.
sfârtecaţi
Descoperea un nou ţinut, se conforma până la capăt Râvneau spurcaţii câini ai decăderii.
onoarei, unui principiu ascuns.
Realităţile cu exces de celule, cancere însetate de viitor
Eu scriu, citeşte-mă, tu!
creşteau,
De voi zbura prea repede, las totul nevăzut,
Absolut de neînţeles pentru lucrurile strălucitoare din
Acolo-i îngropat un nobil ţinut, alt loc, alt timp, alt jur.
punct de vedere.
Forţa, ordinea, ştiinţa, politica, măreţia, popor peste
Eu scriu, citeşte-mă, tu!
popor
Eram perfecţiunea
Păşeau convinse, în ordine, în urma numelor lor.
Zidul trainic ni se lipea de piele, de trup.
Te speriai doar când le auzeai inima minusculă,
Ni se prindea în felul lui mohorât, rece ca gheaţa, de Când le simţeai cum se îndeasă în suflet, în minte, în
unghii, de gât,
zid, în ciment.
Muncea din greu, îşi câştiga existenţa cu sudoare şi Era epoca celulei. Marile ideologii îşi pregăteau un cald
sânge,
aşternut.
Căuta să astupe găuri rotunde şi negre,
Nebuniile lor, într-un fel, erau nebuniile verii universale,
Născoceam cât mai aproape de zid golul infim, fierbin- La capătul celulei, nimic. Nimic nu se arăta, noapte şi
te, aproape de miez.
zi.
Cineva care ne cunoştea atât de bine ne privea galeş Nimic, zi şi noapte, carbonic, bufonic, retoric, ironic,
din var,
mă gândeam,
Avea masca uşoară, îi era bine, vorbea totdeauna gân- Pipăiam profunzimea, rupeam, mă hrăneam,
gav şi lejer.
Doar chaos găseam.
Învăţam jocul împreună, de fapt.
Exista ceva aproape,
Alături, resentimentul se topea ca ceara pe burtă,
Ceva cât mai aproape sorbea lucruri, prăbuşea oameni.
Plăcerea, ca aurul, ca argintul din creştet timid şi O gaură în zid,
stingher,
O gaură în cuvântul zid comunica demult, în adânc, în
Ca tămâia albastră şi mov dinăuntru sau a acelui miri- neant.
fic harem.
Exista ceva înapoia cuvântului zid,
Ne însuşeam plăcerile vaste, dincolo, ridicoli,
Exista ceva împăotriva zidului,
Striviţi de ceea ce ni se întâmpla.
Exista ceva în cuvânt.
Uitarea devenise în faţă cumva nimicul indestructibil, Apoi, brusc, zidul lânced, moale, uşor de convins, uşor
Era rodul filamentelor de aur ale celulelor tot mai încă- de închipuit, cedă.
pătoare, visătoare, de fapt.
Zbură în eprubetă.
Drugi, lanţuri de aur se clătinau înăuntru, uitarea ne Fum galben, fum roşu, peste tot în jur, se răspândea
propulsa în sensul dorit.
apocaliptic.
Sorbeam zidul rumen în lapte, îl rupeam cu dinţii fra- Urma să se constituie a treia culoare.
gezi, înmuiat în vin,
Îngerii amuşinau după mov, când zeul acelui sfârc paTata, lângă el, murea fără să ne divulge vreun nume,
lid, moale,
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Învelit în pieliţe, în cârpe, împroşcat de muci,
S-a eliberat, deodată, în aer.

II. EU SUNT ZIDUL, MI-AI SPUS,
ŞI NIMIC NU S-A MIŞCAT

Eu sunt zidul, mi-ai spus, şi nimic nu s-a mişcat.
Erai limpede, neted, erai cald,
Nicio piatră nu a tremurat,
Nicio cărămidă invizibilă, niciun cuvânt fără sprijin.
Şi te-am crezut, Robert Frost.

Când în faţă vezi numai zidul, vrei să scapi cu ură de
zid,
Urli,
Depăşeşti uşor limitele neverosimilităţii.
Când ai atâta iubire, împrăştii iubirea,
Eşti înspăimântat.
Numai aşa zidul devine tandru, împăturit ca hârtia,
Prietenul nevinovat, apoi, trece candid prin zid.
În spatele lui, începe înmulţirea naturii, nebunia, jocul.
Poezia ta era întreagă, acolo,
Firească, simplă, se cocea pe piatră, la soare.
Era în grădina cu meri,
Căuta să salveze ceva.
Din această mirifică întâmplare nu mai puteam ieşi.
Acum chiar am ajuns unde spui tu, ţi-am răspuns,
Lepădând orice ticăloasă nădejde.
Erai singura mea salvare.
Avântul creştea ca o spaimă, pe măsură ce creştea zidul.
Îl priveam de jos,
Mă uitam nu ştiu cum la cărămizile dinăuntru.
Erau cuminţi, pline de credinţă,
Erau precum vorbele care străluceau demult între noi.
Există ceva care dărâmă zidul, în răspăr, mi-ai răspuns.
E doar un joc, există ceva, am răcnit.
Cuvântul zid, ca într-un răcnet, nu mai ştiu unde duce,
Eram prea aproape de zid.
Pe la colţuri devenea gros, întunecos,
Trasa hărţile reci ale viziunilor,
Îndrăznea, înainta.
Însuşi copacul îşi clinchetea frunzuliţe de aur între
bine şi rău,
Între urât şi frumos.
Cheiţa de la mecanismul complicat al lumii chiţcăia,
Nu ştiu cum, printre ierburi.

Calde, lipicioase, încărcate de perfecte împotriviri,
Ele-ţi vor vorbi, până la urmă, de emanaţiile purităţilor,
în proporţii covârşitoare,
Sufocante, noapte şi zi.
Bineînţeles că există ceva care dărâmă ziduri.
Bineînţeles că există ceva,
Există ceva, există ceva, există ceva, există ceva,
Arlavarladramarlavarladram, oo!
Iertare, vă cer!

III. CIUDATA MIŞCARE DIN
CASA PĂRINŢILOR

Ciudata mişcare din casa părinţilor
Vreau s-o captez.
Cântă, Robert Frost, înceata mânie,
Aptă de o perfectă regăsire de sine.

În spatele casei, pe sub streşini,
Pârâiaş de sânge,
Îmi spui, nefiresc de galeş.
După fereastra prăfuită începe contradicţia.
E o problemă de perseverenţă-n aer,
În sufletul neclintit.
Îmi sugerezi să nu mă bazez doar pe forţă.
Forţa trupului mi-o câştig, deseori,
Din excesiva plăcere de a descrie lucruri din jur.
Expresivitatea, egală cu sine,
Ratează jocul, capriciul căderii.
Tocmai căderea,
Precum căderea înceată a părinţilor,
Mă va menţine într-o bună relaţie cu frumuseţea.
Tocmai descrierea frântă de nerecunoştinţa cuvintelor,
Sau o limpede umilire a sensurilor
Îmi revigorează gândul despre frumuseţea ascunsă a
lumii.
În urmă, las casa, fereastra,
Imaginile zbârcite, uscate, lucrurile,
Aşa cum au rămas neclintite în cap,
În colţurile ştirbe ale casei, ce închid cu precizie totul.
Entuziasmul poeziei, până la urmă,
Negăsindu-şi vreun loc,
Emoţie cu emoţie, care descompune totul,
Precum dezlănţuirea,
Păşeşte peste prag.

Bineînţeles că există ceva mai înalt decât spaima,
Bineînţeles că, până la urmă, ne vom arăta lumii timizi, Înaintea mea, când scriu astfel, textul respiră uşurat.
Bineînţeles că ne vom lăsa atraşi de luminile marilor Ciudat.
Mişcarea din casa părinţilor rămâne intactă.
emoţii.
Toate lucrurile ştiute acolo vor fi,
Toate animalele fantastice vor ieşi să se privească cu
ochi suavi, persuasivi,
Toate ne vor vorbi destul de convingător,
Ca să înţelegem aventurile neglijentelor murdării
dinăuntru.
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Bărbatul la 40 de ani
(FrAgment de romAn)

48. Vârsta aceasta cenuşie, gen 40 de ani, te face scârţar
– trecut-au anii, zicea unu’, prea te-ai debarasat rapid de
amintiri dacă nu mai ştii cine-a zis-o, îţi vine să scrii şi tu
cărţi povestindu-ţi visele, ca alt scriitor modern însă n-ai
cum, ale tale sunt spălăcite ca tomberoanele greţoase din
spatele restaurantelor, deschizi o cutie de pate vegetal, nu
vei lua niciodată Premiul Nobel deşi ai salvat de la moarte trei oameni, nu interesează pe nimeni că n-ai avut niciodată maşină sau paşaport, că singurul tău „plecat în
străinătate” a fost până-n Basarabia, pâinea ţi se termină,
garsoniera devine mică şi rea, la următoarea bătaie de inimă devine prea mare, te zgâieşti la cuţitul precoce uns cu
pate – locuitorul unei lovituri de cuţit ai ajuns.
49. Ai 40 de ani, unii râd când le spui – nişte puşti şmecheri te aşteaptă în scară ca pe unu’ S. Ogică dar tu intri cu
un pistol în mână mereu, îi vezi cum ascund armele albe
la spate, prin buzunare inobservabile sau pe sub vestoanele lungi, trebuie să pleci de-aici, ţi-au pus gând rău, nu-i vei
putea trişa la nesfârşit cu jucăria ta de plastic negru, ai putea
face totuşi o mişcare deşteaptă înainte, ai putea da o spargere,
se pare că lumea se teme de glonţ mai mult decât de moarte
– urci la etajul unu şchiopătând ca şi cum te-ai întoarce dintro confruntare fatală.
50. La 40 de ani te speli pe dinţi mai des ca-n tinereţe – ai
zile pline de furie, nu înţelegi de ce trebuie să faci loc altora, de ce trebuie să te ascunzi, să te dai la fund, să fii doar o
prezenţă decorativă şi te arunci pe mediul înconjurător ca
o fiară, prima dată îţi îndepărtezi copiii, apoi apropiaţii, nu
trece mult şi-ţi denigrezi prietenii, înspăimânţi tot ce mişcă
(până şi gândacii de bucătărie te evită), loveşti, tunete şi fulgere, trăsnete şi bomba atomică, ceauamores kapatazos, vai
de cel ce ridică privirea spre cer – plasă de umbră ce eşti tu,
fanaticule.
51. Instrumentarul chirurgical ţi-e fidel abia pe la 40 de
ani – primeşti mita unuia care vrea ca mama lui să trăiască,
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1000 de dolari e nimic, ai acumulat destul, ai putea s-o laşi
să moară pe babă dar acela ţi-a pus banii într-o carte, citeşti
titlul, apoi autorul, te cutremuri, cu tipul ăsta nu-i recomandat să ai multe taine, chemi asistenta şi ea confirmă, a fost
chiar autorul, alergi pe holuri cu volumul strâns sub braţ, să
nu pierzi vreo bancnotă, nu-l mai găseşti, te calmezi, operezi
hoaşca, îi dai rezervă specială, ordoni surorilor să facă ture
de noapte la patul ei, pleci iritat, maşina nu-ţi mai e pe plac,
treci strada lent, intri în restaurant, mănânci şi citeşti, la pagina 23 găseşti dolarii, citeşti, dai pagina şi o presezi cu palma, ajungi la pagina 40, ţi se aduce nota, citeşti brusc finalul,
maşina nu ţi-a sărit în aer, pleci acasă cu taxi, pui cartea în
bibliotecă, banii sunt tot la pagina 23, ieşi pe balcon şi lângă
maşina ta din parcarea spitalului parcă vezi o siluetă ce-ţi
face cu mâna, opreşti lumina, te culci – nu, nu maşina ta a
sărit în aer.
52. Pe la 40 de ani ai timp să-ţi fierbi nişte vin – aştepţi
un transport de flori din Olanda, îţi propui să nu uiţi să spui
cândva cât de repede se consumă substanţa creaţiei în artişti,
cum devin bieţi tehnicieni, cum mint în continuare creând
aberaţii ce primesc valoare numai datorită numelui lor, să-ţi
dai seama de diferenţa dintre ei şi sfinţi: primii rămân epuizaţi, ceilalţi nu, să te întrebi ce-i ţine pe sfinţi în putere până
la capăt – plouă, vin fierbinte.
53. Ai făcut 40 de ani – mama îţi e tot mai slăbită, zilele
ei ţi se par un miracol, revii la realitate ca după o lungă luptă cu forţele dracului, pleci în provincie, îi spui unui individ,
pe tren, că frumuseţea nu e în biserici, în muzee, în galerii
de artă ori pe estradele pe care defilează, dezbrăcate, tot felul
de panarame ci în fiinţa lui de om pricăjit, ajungi în satul în
care te-ai născut, în locul tradiţiei dai peste un conglomerat
de vile de prost gust, construite cu faţa la şosea, maşini aduse
din străinătate îţi tulbură somnul, constaţi că nu eşti pregătit să mori, încă nu te-ai plictisit de tot, mai ai de înţeles câte
ceva ce ţi-a scăpat – îţi e greu să fii atât de sincer cu tine.

Beletristica

54. Anul în care faci 40 de ani e ploios – dai mâncare la
câini şi la pisici, iei o ciocolată de la benzinăria din apropiere, trebuie să te muţi iar, proprietarul vrea să vândă clădirea,
alimentul de bază al poporului tău e speranţa, şi mâine e o
zi, spune populaţia ce nu mai are ce pierde, comparativ cu
„Zâmbeşte, mâine va şi mai rău” după cum opinează Murphy,
paradoxal, românii tăi râd de-a binelea, de aceea apar în fiecare zi pe străzi ca furnicile, demonstrând statelor „dezvoltate” că n-au murit încă, tu ai o firmă dar nu banii sunt ţinta
ta – ci timpul, de aceea rămâi calm (...) de aici încolo, scrisul
autorului devine ilizibil.
55. Ai suferit destul până acum, ai 40 de ani – ţi-au tras-o
dar ai tras-o şi tu altora, moaca ta dezabuzată îi calmează pe
linguşitori şi îi oripilează pe ăia cu florile, tu faci dezmembrări şi reparaţii de maşini, sărăntocii ăia stau pe terenul tău
şi nu vor să dea jos structura solarului, le-ai făcut şi le faci
zile fripte, parchezi câte 5-6 maşini pe unica alee betonată
a curţii dar ei tac, le-ai pus motoare în faţa casei, osii şi caroserii tamponate peste tot prin grădină, chiar şi o barcă cu
motor în faţa garajului, sărăntocii au nervii tari, nu renunţă
la dreptul lor, când au de mers la piaţă cu flori te anunţă respectuos să le laşi aleea liberă, eşti neputincios, ăştia te vor
băga în psihiatrie, zadarnice ţi-au fost toate sforăriile şi banii,
eşti disperat, afacerea merge greu – Dumnezeu e Unul pentru fiecare, nu pentru toţi deodată.
56. Nici nu faci bine 40 de ani că lambriurile de pe hol
o iau razna - sesizezi că a dat strechea-n populaţia pământului, om cu om nu se mai înţelege, în arenă intră paradele
de modă, luptele de stradă, filmele SF, criminaliştii şi justiţia, nimic despre iarnă, botez, foamete, îngeri, savanţi, totul
făcut în fugă, fără simţ de răspundere, ca şi cum totul s-ar
prăbuşi mâine ori în noaptea din care nu poţi evada, nimic
din respectabila solidaritate umană, nu tu un prieten, nu tu
o figură cunoscută, o „Crucea Roşie”, nu Spitalul de Urgenţă,
totul sau nimic şi tâmpiţii stau cu ochii în ecrane repetând:
2012, 2012, 2012, aprinzi ţigara, noaptea se termină în sfârşit, ţiganii din cartierul tău şi-au regulat pampuştele, atât mai
lipseşte pentru a porni o revoluţie, o piatră care să spargă un
geam – nu lambriurile din hol.
57. Poate că nu-i aşa greu să faci 40 de ani – sunt destule cazuri în care regii au rămas regi, vânzătoarele de seminţe – vânzătoare de seminţe, morsele şi urşii polari tot morse
şi urşi, ţi-ai luat un DVD cu „Pink Floyd”, bancomatul ţi-a
dat cât ai cerut, semafoarele funcţionau, mâţa din pomul de
peste drum era tot acolo, ai vrut să pleci acasă dar nici un taximetrist nu era în maşină, ai crezut că într-adevăr se întâmplă ceva pe lumea asta şi când te-ai apropiat i-ai văzut pe toţi
jucând zaruri, ţi-ai adus aminte de Iustin şi de-acolo încolo
n-ai mai avut gânduri – aşa-i la vreme de criză.
58. Modul perfect în care poţi pierde o femeie când ai 40
de ani e să nu te culci cu ea – să te donezi altor preocupări
cum ar fi scrisul, bunăoară, de aceea urăşti să scrii, e vorba
de secundele vieţii tale, precum spuneai deseori, nu poţi fi
viril la nesfârşit, ar trebui să o faci până o mai poţi face, e
normal, anormal e faptul că tu mâzgăleşti hârtii pentru posteritate, pierde-vară, pierzi vremea împerecherii, te vei uita
curând în oglindă, vei crede că ai nevoie de psiholog, nimeni
nu dă doi bani pe ce îndrugi tu pe enşpe topuri de coli A4
– la asta chiar merită să se gândească şefii lumii pe care nici
nu-i poţi bănui.
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59. La 40 de ani auzi ceva despre Naarghita – te întrebi de
ce te-ai dus în Rawalpindi, banii tăi nu-s pe veci, nici tinereţea, Kumila are acum ochelari, e şefa de cabinet a unui individ cu perucă, în România, cine pune următoarea problemă:
„înainte de-a întreba ce a făcut ţara pentru tine, întreabă-te
ce ai făcut tu pentru ţară” e considerat legionar, fascist, împătureşti prosopul de in, îl vei lua cu tine când vei vorbi la
întrunirea culturală de mâine – dacă deschizi geamul, aerul
de afară intră.
60. Cam pe la 40 de ani şi soţia ta oboseşte – afli stupefiat
cum a uitat de onomastica ta, afli cum ai uitat de ziua ei de
naştere, te întrebi de ce nu a mai fost sărbătoare în casa ta de
multă vreme, rutina e rutină, patul e pat, banii, bani, Dumnezeu – Dumnezeu, totul e ca-n vremea lui Moise, îl suni pe
judecătorul care te-a achitat, răspunde soţia, afli că a murit
şi cu asta scrisul tău ia sfârşit – ferice de cei ce nu au dat raportul la SRI.
61. Nu-ţi mai arde să faci politică la 40 de ani – meştereşti un fel de instalaţii despre care spui că sunt sculpturi
abstracte, umbli hai-hui prin diverse oraşe, te întâlneşti cu
prieteni din adolescenţă, mănânci pâine cu slană, de la fereastra unui tren cineva îţi face cu mâna, ploaia nu încetează
datorită acestui gest nefiresc, te dor genunchii, se scrie mult
în România, tot felul de ziare, reviste, cărţi, se aude un vapor,
orele trec greu în gară, dai un telefon, va veni Costel să te ia
cu maşina, poliţiştii aruncă priviri apatice spre panoul „plecări-sosiri” – „ne naştem ca să murim” îi spune o bătrânică
unui ţânc timid, nepotul ei, pare-se.
62. La 40 de ani cobori din „turnul de fildeş” – înhaţi partea ta din lumea asta şi o declari proprietate personală, începi să te îndoieşti de calitatea prietenilor, vrei altceva, ai de
restituit cărţi, bani şi evenimente, în multe dimineţi te trezeşti cu un gol mare în creier, a dispărut ceva de-acolo, poate
anii de tinereţe care au trecut în grabă precum focurile de
toamnă pe lângă trenurile cărora le-ai ratat plecările, îţi vine
să-ţi cheltui la jocuri de noroc toată averea – fascinantă opţiune (dar suprimată la timp).
63. Abia pe la 40 de ani ai probleme cu anusul – te-ai dat
uneori pe degeaba unora care ţi-au plăcut, ai speculat momentul altădată, ai luat bani buni, ai trăit clipe de extaz şi minute durere când te-au luat câte patru deodată, stai constipat
în garsoniera cumpărată recent, atât ai reuşit până acum, o
garsonieră, după ce o armată de pofticioşi ţi-au înfipt-o, o
canapea ieftină, o veioză, adio-mamă, îţi vine să te spânzuri
de geam şi asta vei şi face – vei merge mai departe, vei muri.
64. Uite c-ai ajuns şi la 40 de ani şi nu eşti cine ştie ce
mare scriitor, deşi ai vrut – critica literară nu te-a băgat în
seamă decât sporadic, genialele tale volume de versuri au
ajuns capace pe oalele cu smântână, cei încrezători în destinul tău literar s-au împuţinat, unii chiar te-au luat în râs,
poeţii, prozatorii, eseiştii s-au înmulţit în ultima vreme, n-ai
loc de cunoscuţii tăi ce locuiesc în Capitală, între timp au
apărut alţii mai tineri care s-au dat cu internetul, pentru care
tu şi cei de teapa ta sunteţi „dinozauri”, ar trebui să staţi pe
la peşterile voastre nu să-i inoportunaţi cu prezenţa pe unde
se-adună să râdă de voi, personal, eşti în derivă, alţi congeneri se încăpăţânează să facă baloane de săpun, ai sfârşit în
fundătura bibliotecii tale, nu te-ai racordat la percepţia publicitară a zilei de azi, nu te-ai mediatizat îndeajuns, n-ai ştiut, n-ai avut chef ori energie, ştii că eşti depăşit – de te vei
scula, pre mulţi vei popi tu!
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V

Olandezul Zburător

Vânturile tăioase de nord nu-i priau, descoperise asta din
a doua săptămână petrecută în vechiul oraş olandez. Răcise zdravăn, tuşea, îi curgeau ochii şi nasul şi-l dureau
plămânii difuz, sâcâitor, când respira adânc. Schimbarea de climă fusese prea bruscă, iar el era prea firav ca să
suporte asemenea treceri. Era frig şi în România, iarna,
dar ca aici, nu. Părea că toată Hyperboreea îşi trimisese de la miază noapte zeii de ţurţuri şi ceaţă. Cămăruţa
pe care primăria i-o repartizase nu departe de port avea,
ce-i drept, calorifer, avea şi un reşou minuscul, la care îşi
făcea des ceaiuri fierbinţi şi lua prafuri de paracetamol
dizolvabil. Dar nimic nu-i alungase gheaţa din oase şi din
ţesuturi, nici măcar vodca finlandeză pe care o dădea peste cap în serile petrecute cu alţi colegi de cămin, prin barurile cochete din Rotterdam. Gândul că avea de zăbovit
şase luni pe ţărmul Mării Nordului îl făcea să regrete că
acceptase bursa, deşi se bucurase enorm că o câştigase, la
început. Când Carol, un sas din Braşov şi prieten devotat
încă din facultate, îl anunţase că-i făcuse rost de un sejur de jumătate de an în sudul Olandei, urlase de fericire
şi-l îmbrăţişase exaltat. Era exact ce-i trebuia, ce căutase de atâta timp: o specializare în afară, pe antropologie
sau pe etnologie, fără prea mari obligaţii. Şi asta obţinuse.
Condiţiile erau uşoare, trebuia să fie universitar, să aibă
specialitatea cerută, să cunoască bine măcar engleza, de
nu germana sau olandeza şi să finalizeze o dizertaţie pe
o temă la alegere, trecută printr-o bibliografie accesată la
faţa locului. Îi plăteau ei tot, inclusiv drumul cu avionul,
dus-întors. Le îndeplinea pe toate: era proaspăt asistent,
cu doctoratul luat, absolvise română-engleză, se perfecţiona în etnologie şi folclor, nu prea avea bani şi era pasionat de ani buni de mitologiile mării. Scrisese, publicase,
cercetase, îşi făcuse un nume pe ici şi pe colo, numai o
„ieşire” în afară îi mai lipsea la cv. Carol lucra la ambasada Olandei, ca traducător şi secretar cultural, îl ajutase în
câteva probleme, când dăduse doctoratul, îi făcuse rost
şi de cărţi şi reviste rare, şi acum îi găsise o „ieşire”, mai
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de nişă. Singurul inconvenient fusese, din start, faptul că
prindea semestrul de iarnă, iar când venea vara, îi expira
termenul. Îi plăcea sau nu, trebuia să stea până la sfârşit,
măcar de dragul lui.
Îşi alesese ca temă de dizertaţie tot ceva legat de mituri marine. Morfologia imaginarului în legenda Olandezului Zburător, aşa suna titlul lucrării pe care trebuia să o
susţină la străvechea universitate din oraşul lui Erasmus,
după cele şase luni. Unde în altă parte avea să se ocupe de
Olandezul Zburător dacă nu în Olanda? Incursiunile româneşti în problema mării îl duseseră în domenii conexe
din cele mai interesante, ca, de pildă, tipurile de corăbii
folosite pe Marea Neagră şi pe Dunăre în Evul Mediu. Un
excurs despre pânzarele moldoveneşti sau despre caicurile turceşti îi lăsase cu gura căscată pe studenţii de la masterul de folclor, dincolo de cunoştinţele despre zâne, iele,
nimfe, şerpi de apă, gorgone, erinii, poseidoni şi neptuni.
Dar acum, cu atâtea informaţii exotice la îndemână, numai de asta nu avea chef, într-un februarie canceros, sub
vânturile ca nişte mitraliere ale Mării Nordului. Începuse
adunarea bibliografiei târziu, după ce, două luni, în ciuda frigului, colindase Olanda cu un amic francez, ca să
vadă pe viu ce ştia doar din atlase şi vederi. Atinsese palele morilor de vânt, mici şi albe ca nişte decoruri de mucava, admirase serele cu lalele, întinderi unduitor-parfumate de galben şi de roşu, perfect aliniate pe straturi, se
plimbase cu barca pe canalele lutoase ale Amsterdamului,
privise aprins de emoţie vitrinele ispititoare ale cartierului roşu, cu zeci de şolduri, sâni şi pubisuri primitoare şi
inspirase adânc fumurile visătoare din localuri şi cafenele.
Îşi făcuse chiar provizii de fotografii şi suveniruri, pentru acasă, şi mâncase din greu renumitele sortimente de
brânză şi ciocolată. Socotise că avea destul timp şi pentru
dizertaţie, de aceea amânase pentru a doua parte a sejurului olandez munca intelectuală. Să mai guste din binefacerile turismului pe banii lor şi ale boemei nordico-libertine, că sigur nu mai întâlnea ocazia. La întoarcerea
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în cămăruţa rotterdameză, cu acelaşi amic francez, bătea
docurile portului, clădirile vechi, muzeele şi catedralele, între două discuţii nocturne, la un pahar de bere, de
vodcă sau de ceai. Se urcase în turnul Euromast & Space şi pe podul Erasmus, vizitase biserica Sf. Laurenţiu şi
Casa Albă, se delectase estetic în galeriile de artă Boijmans van Beuningen şi Witte de With, căscase gura în
tunelele transparente din grădina zoologică “Oceanum”,
printre rechini şi pisici de mare, făcuse un tur al portului
cu o mică şalupă închiriată (putuse atunci să se laude cu
multele sale cunoştinţe marinăreşti). Sălile de lectură de
la biblioteca universităţii erau friguroase, decupate, parcă,
din halele de piatră ale unor castele medievale, soarele
pătat de lingoare apunea devreme şi, în plus, informaţiile pe care le căuta se găseau rar în engleză. Olandeza i se
părea de nepătruns, o încâlceală nebuloasă de consoane,
accente şi umlauturi, iar germana nu-i era nici ea familiară. Singura bucurie îi rămăsese ridicarea lunară a banilor, bancnote noi şi foşnitoare de euro, din care putea să
pună deoparte mici economii pentru costisitoarea lui ţară
natală. În rest, dacă nu socotea absoluta stranietate a locurilor, o luptă surdă şi lipsită de victorii semnificative cu
clima, cu limba, cu boala şi cu volumul de muncă. Eşuase
lamentabil pe ţărmurile îndepărtate şi reci ale nordului,
alesese greşit să coboare din corabia speranţei, acum încerca să nu moară, mai mult, să se păstreze în putere, ca
să evadeze, să se întoarcă acasă, cu o brumă de glorie.
Caietul de notiţe nu-l mulţumea deloc. Adică nu notase în el decât chestiuni generale, nimic mai detaliat, nimic
care să nu fie ştiut de toată lumea, care să nu se găsească
prin orice căutare on line, pe Google, de exemplu. Nu ştia
cum avea să scoată ceva, poate dacă făcea şi referinţe la
bibliografie în română, ceea ce era ridicol. Se mângăia cu
ideea unei interpretări originale, a unui eseu scris frumos,
în care să-şi stoarcă creierii de toată engleza sofisticată pe
care o putea inventa. Bachelard, Durand, Delumeau, Eliade erau valabili şi pentru ei, indiferent de limbă. Văzuse
ediţiile în olandeză la vedere, în secţia de antropologie a
bibliotecii. Găsise şi ceva cărţi despre imaginar ale unor
autori de care nu auzise, unele în idiomul shakesperean,
ceea ce era bine. Da, putea să scoată, după şase luni, o
mică minciună, un echivoc reuşit, o poveste cu iz ştiinţific, pentru un cercetăror străin de ţinuturile originare ale
lui Abel Tasman, mergea. Ce conta era experienţa ieşirii
din ţară, prima, pentru el, şi un nou punct în cv. Până la
urmă, se ocupa de o legendă, nu trebuia s-o ia chiar precis. Învăţase acasă, după anii de şcoală românească şi de
doctorat, că totul, oricât de riguros părea, putea să pară
credibil dacă era inclus într-o poveste bine construită.
Bine construită sau măcar bine scrisă, da, era de-ajuns să
fie bine scrisă. Vor da certificatul unui cercetător străin,
unui unknown român care se ocupa, culmea, de un subiect atât de...olandez.
Îşi notase, pentru orice eventualitate, informaţiile
esenţiale despre subiect. Sistematic, ce se ştia. Mai întâi,
numele original cu care se răspândise legenda: Der Fliegende Holländer. Richard Wagner o pusese în scenă la
Dresda, în ianuarie 1843, inspirat de un roman satiric
al lui Heinrich Heine, Aus den Memoiren des Herrn von
Schnabelewopski, un fel de extras imaginar din memoriile domnului cu nume aşa de greu de scris şi pronunţat.
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Din spaţiul originar, prin urmare, legenda ieşise dintrun obscur secol XV sau XVI olandez tocmai în al XIXlea universal european, cu un nume german. Se încetăţenise, apoi, în toată lumea, până azi, în limba oficială a
post-modernităţii: The Flying Dutchman. Textul lui Heine, spre ghinionul lui, era la bibliotecă doar în germană şi
olandeză, dar găsise libretul operei lui Wagner în engleză
şi-l putuse citi în bună voie. Un căpitan de corabie, pe
nume Falkenburg, jurase să navigheze în jurul Capului
Bunei Speranţe cu preţul vieţii, fără să ţină cont de furtuna care-i îndoia catargele şi-i pârâia scândurile bordajului. Diavolul îl condamnă să rătăcească la nesfârşit pe
mările şi oceanele lumii, până la Judecata din Urmă, când
îi va lua sufletul. Avea voie să debarce pe uscat doar o
dată la şapte ani, ca să găsească femeia ce l-ar fi salvat de
blestem printr-o iubire adevărată. Căpitanul norvegian
Daland, în timp ce-şi trăsese vasul la un loc adăpostit de
furtună, lângă Capul Bunei Speranţe, a văzut vasul damnat al lui Falkenburg şi l-a convins pe acesta să-l urmeze
în ţara lui. Acolo, fiica lui Daland, Senta, care auzise deja
de Olandezul Zburător şi se îndrăgostise de un tablou al
blestematului căpitan, şi-a văzut, în sfârşit, idolul. A fugit
din sânul familiei, de dragul lui, s-a aruncat în mare, scăpându-şi, astfel, iubitul de pedeapsă. Amândoi au urcat,
încet, în paradis, de care se învredniciseră prin iubirea
puternică. Aceasta era acţiunea, pe scurt. Căutase şi găsise şi mărturii ale apariţiei corabiei lui Falkenburg, de-a
lungul timpului, care-i confirmaseră faima de vas-fantomă, negru, demonic, cu pânzele ferfeniţite, carena putrezită şi echipajul scheletic, scobit de timp şi de mare. Un
anume George Barrington îl zărise într-o călătorie spre
Australia, la sfârşitul secolului al XVII-lea. Prinţul George
de Wales, viitorul rege George al V-lea al Regatului Britanic, navigând tot spre Australia, în secolul XIX, la bordul
corvetei „Bacchante”, îl zărise lângă Capul Bunei Speranţe. Circulau chiar poveşti despre un căpitan olandez, Bernard Fokke sau Hendrik Van der Decken, de pe la 1600 şi
ceva, care traversase incredibil de repede distanţa dintre
Olanda şi Java şi pentru asta fusese bănuit de pact cu diavolul. Tablourile la subiect ale unor americani ca Albert
Pinkham Ryder sau Howard Pyle completau în culori galeria imaginară a legendei despre Olandezul Zburător.
Hotărârea de a scrie un eseu sclipitor, care să cuprindă
în ecuaţie datele conspectate în caiet îl linişti, oarecum.
Erau ceva lucruri de speculat. Mai întâi, mitul pactului
faustic, tipic Renaşterii germane şi anglo-saxone. Apoi,
îndârjirea de a naviga întruchipată într-un căpitan de corabie, o îndârjire specifică unei naţiuni care bătuse mările
spre Antipozi înainte de expansiunea maritimă britanică.
Mitul mântuirii prin iubire nu era nici el de lepădat, de
făcut analogii iarăşi cu Margareta şi Faust, cu Marlowe
şi Goethe. Propensiunea nordic-romantică, mai târziu,
pentru demonism şi fantome, simbolica apei oceanice ca
punte spre dincolo, numărul şapte erau şi ele lucruri de
luat în seamă. Asezonate inteligent cu citate sobre din antropologi mari. Era un universitar dintr-o capitală sudest europeană care se ocupa, totuşi, de o faimoasă legendă
marinărească olandeză, aveau să aprecieze asta. Plus că va
scrie în cea mai elaborată engleză de care era capabil. Un
articol pentru o revistă românească serioasă tot va ieşi
din dizertaţia lui.
HYPERION

55

Se linişti odată cu soarele timid al primăverii, un fel
de iarnă olandeză îmblânzită. Răceala încă nu-i trecuse,
îl mai chinuia cu accese de tuse, migrene nocturne şi dureri în piept. Începuse redactarea lucrării şi calculase că
numai bine o termina în iunie, când va avea sesiunea de
final. Revenise la febra vizitatului, alegând, de data asta,
locurile marginale ale Rotterdamului, care nu apăreau în
nici o hartă turistică. Mai lepădase din pulovere şi vântul
dinpre mare devenise mai suportabil. Plajele pietroase şi
pustii, portul comercial, maidanurile pline de hangare, de
furnale şi de ţevi, cinematografele şi barurile infecte, puţind a transpiraţie stătută, viermuind de prostituate grase
şi de gay libidinoşi, magazinele din colţurile îndepărtate
de centru fuseseră luate la pas, zilnic, alături de amicul
francez. Descoperise, aproape de docuri, printre tarabe şi
braserii muncitoreşti, o prăvălie ţinută de un artizan gras,
cu ochi albaştri, cu o barbă mare şi roşcată, care vindea,
între alte suveniruri vikinge, machete de corăbii. Unele
erau făcute atent, cu detalii bine realizate, cu scări, parâme, uşi, ferestre şi tunuri, cu pânze desfăşurate şi pupe
sculptate. Altele erau grosolane, nişte lemne cioplite hidrodinamic, în care erau înfipte trei beţe pe post de catarge, desfăşurând câteva vergi şi pânze din hârtie creponată.
Acestea costau ieftin şi erau destinate unei distracţii ciudate. Între două beri negre şi tari, Isaac van Dinesen, bărbosul, le spusese că pot da foc unei asemenea corăbii de
jucărie, lăsând-o să plutească în voia valurilor şi privindo aşa, în timp ce se îndepărtează în flăcări, până dispare
definitiv sub apă. Această contemplare era, spunea el, o
excelentă formă de relaxare psihică şi o originală metodă
de a lua contact cu spiritul Olandei, legat de lupte, de comerţ, de navigaţie şi de mare. Nu avea bani să cumpere
o machetă adevărată, cum şi-ar fi dorit, dar luase două
corăbii de ars, pentru o eventuală seară solitară, pe plaja
goală. Asta îi amintea de ritul de întemeiere practicat la
începutul anului european de cei de pe micuţa insulă Pitcairn, din Pacific. Ei celebrau printr-o corăbioară aprinsă, lansată la apă, momentul în care, în ianuarie 1790, şeful revoltaţilor de pe Nava Mejestăţii Sale „Bounty”, secundul Christian Fletcher, tăiase orice legătură cu Anglia
natală prin arderea vasului, nu departe de coasta proaspăt descoperită. Acela fusese momentul în care bucăţica
aceea de pământ a Oceaniei primise pentru prima dată
populaţie umană, odată cu marinarii englezi şi femeile
aduse din Tahiti. Continuase, în fiecare vineri a săptămânii, după zile de hălăduieli vilegiaturiste, să scrie la eseul
despre Olandezul Zburător, jucându-se cu toate paralelele culturale posibile.
La începutul lui iunie lucrarea era gata, sau aproape
gata. Mai lipsea un final care s-o încoroneze, ceva liric,
apoteotic, despre fascinaţia corăbiilor-fantomă care întrupează imaginar dorinţa de totdeauna a omului de a
naviga spre tărâmuri necunoscute. Garnisită cu citate, cu
reproduceri de tablouri şi cu interpretări personale, arăta
bine în engleză, era, cu tot cu tema tratată, chipul absolut
al stranietăţii. În aşteptarea inspiraţiei de sfârşit, îşi pregătise costumul de haine adus de acasă, pentru şedinţa
oficială a dizertaţiei, îşi împachetase câteva lucruri, pentru când va pleca şi se interesase de biletele de avion. Răspunsese la mailuri de la sala de net a universităţii (putea
s-o utilizeze şi pe cea a primăriei), mai ales la cele care
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priveau activitatea lui la universitate şi-şi aranjase ceva
treburi pentru când se va întoarce. Îl aştepta sesiunea de
vară a studenţilor, ceva articole de scris şi proiectele de
cercetare la care se angajase de mai de mult. Mai ales lui
Carol îi scrise că-i mulţumeşte încă o dată pentru că-l trimisese acasă la Olandezul Zburător. În ordinea priorităţilor de bursier străin, îi mai rămăseseră, cum deja plănuise,
serile pe plaje pustii, acum, când căldura revenise. După
ce înfruntase iarna nordică, vara era o adevărată binefacere. A sta pe malul Mării Nordului, eventual cu picioarele linse de valuri, lăsând furnicarul oraşului în spate, cu
privirea departe, spre Pol, spre Insulele britanice sau chiar
spre Lumea Nouă nu prea era o ocazie de ratat. Dacă tot
eşuase aici şi dacă tot se procopsise cu o răceală cronică,
măcar să se bucure de exil, atât cât mai era. Şi se bucura din plin, cu sau fără colegii rezidenţi. Amicul francez
plecase acasă şi nu mai avea să revină decât la final (el nu
avusese bani să facă vreun drum spre Bucureşti în toate cele 6 luni), aşa că ateriză pe plaja cunoscută chiar în
prima sâmbătă de când era fără partener de hoinăreală.
Trecuse pe la bărbosul van Dinesen, băuse o bere în prăvălia lui tapiţată cu reproduceri de picturi marine şi acesta-i strecurase, cu zâmbet larg, o ţigară răsucită grosolan
în buzunar. Încercase să-l refuze, oricum nu era fumător,
pufăia rar, doar Kent sau Pall Mall, dar cioplitorul de corăbii îi şopti că era „un joint” special, nu o ţigară cu tutun
obişnuit. „For goods dreams and for goods friends!”, adăugase, în engleza lui destul de stâlcită, în timp ce-şi trecea pe la nas ţigara cu forme neregulate. Tot de la el luase
nişte chibrituri, cu care voia să încerce să-şi aprindă una
dintre machete, adusă în rucsac. Era curios să încerce, pe
întuneric, ritualul de relaxare care-i fusese atât de lăudat
şi care semăna aşa de mult ca gest iniţiatic cu cel de pe
insula Pitcairn.
Aşteptase să se însereze bine, şi în timpul acesta se
plimbase de-a lungul plajei, de la un capăt la altul şi înapoi, ocolind rarii sprinteri amatori şi perechile îndrăgostite. Riscase să-şi dea pantofii jos şi să-şi bălăcească picioarele goale prin apa încă rece, după ce văzuse un câine
labrador zburdând prin valurile mici de la mal. Era cald,
nu se temea că îi va avansa răceala. În zare, vapoare de
diferite dimensiuni aşteptau intrarea în port, cu luminile
de la bord aprinse, şi încerca să ghicească, după poziţia
lor, dacă mai au mult de aşteptat. Câte or fi fost europene, câte americane, câte asiatice? Câte veniseră ocolind
Capul Horn, câte înconjuraseră Capul Bunei Speranţe?
Viermuiala Rotterdamului îl convinsese că oraşul era un
mic centrum mundi, un ombilic în căuşul căruia se vărsau
toate naţiile globului, aduse pe punţile vaselor care ancorau cu zecile într-o zi. Nu ştia exact, dar era, cu siguranţă,
unul din cele mai mari porturi de la Marea Nordului, se
va putea lăuda că a stat în el şase luni.
Soarele dispăruse de un ceas când, îndemnat de plaja
acum goală, îşi aprinse ţigara. Aşezat pe rucsac, cu pantofii alături, trase cu sete, iar jarul îşi intensifică roşul şi pârâi foiţa arsă. Se înecă la primul fum, tuşi până îi lăcrimară ochii, dar se ambiţionă să o termine. Într-adevăr, gustul ei era ciudat, deloc neplăcut, şi o savură până rămase
un chiştoc minuscul, pe care-l aruncă în nisip şi-l înfundă cu piciorul. O stare de uşurare îl cuprinse, de parcă îi
dispăruse corpul sau i se înălţase la cer. Când se ridică în
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picoare, îl lovi un fel de bucurie, sau nu, o beatitudine nedefinită, fără motiv. Era în Olanda, la mii de kilometri de
casă, se ocupa de o legendă marină, cu bursă, era asistent
la antropologie şi folclor, la Bucureşti, era apreciat şi aşteptat ca profesor de bază al universităţii pe care o absolvise cu ani în urmă, avea o iubită frumoasă, poetă, cu care
trebuia să se căsătorească în curând, făcuse demersuri săşi ia maşină, devenise membru al Uniunii Scriitorilor cu
o carte de eseuri şi cu una de proză, ce mai, tot viitorul
era al lui. Ţipă, sări într-un picior, împroşcând apa, ridică
mâinile spre cerul ca o perdea albastră, spuzită cu perlele
stelelor, făcu o plecăciune lunii grase ca o lămâie altoită
şi se dezbrăcă repede de pantaloni şi de bluză. Rămas în
chiloţii coloraţi ca un slip, intră până la mijloc în valurile
reci, care frământau cuminţi cu mase translucide şi vinete scoicile de pe marginea udă a nisipului. Pulsul i se
acceleră şi începu să dârdâie de frig, să gâfâie şi să-şi cuprindă pieptul cu braţele.
Avusese dreptate van Dinesen ăla, ţigara fusese bună,
„for goods friends and for goods dreams”, el chiar era un
bun prieten şi avea vise frumoase. Un vapor îşi vui sirena
gravă în depărtare şi tot din depărtare văzu cum se apropie un vas cu pânzele umflate de un vânt numai bun. Se
opri din tremurat şi se dădu înapoi, să-l privească mai
bine de pe mal. Calculă din ochi că era o corabie burtoasă, probabil un galion, nu foarte mare, cu trei catarge şi
bompres lung, în cruce, că venea dinspre sud, probabil
chiar dinspre Capul Bunei Speranţe şi că avea să ancoreze
aproape de mal. Dacă era o navă muzeu, era foarte bine
conservată, dacă era pentru plimbat turişti contra cost,
reproducea întocmai un vas de secol XVII. În timp ce se
şterse cu prosopul şi se îmbrăcă, cu ochii în larg, corabia
ajunsese atât de aproape, că putea să-i vadă uriaşul felinar
aprins de la pupa, ferestrele de la cabina căpitanului, luminate şi culoarea întunecată a carenei. Se gândi că, dacă
nu oprea la timp, corabia sigur va eşua pe plajă, la mică
adâncime, şi-şi va rupe arborada cu părâituri infernale.
Ar fi fost păcat.
Nu greşise, vasul intră cu scrâşnet în nisip, la câţiva
metri de mal, iar lemnăria scoase un geamăt înfiorător.
Nu se auzi, în schimb, nici un strigăt uman, nu sări nimeni în apă de pe punte, să se salveze. În loc să fugă, speriat, rămase cu gura căscată la tabloul unui naufragiu atât de
rar şi de apropiat. Se lăsase o linişte postumă şi se auzeau
doar valurile izbite de carena galionului, înţepenit drept,
în nisip. Părea un exponat la scară reală şi se opri să-l privească în detaliu, avid. Pupa îi era plină de stucaturi, iar
ancadramentele ferestrelor erau sculptate în împletituri
complicate. Prova, cu teuga uşor înălţată, se termina cu
o figurină ce întruchipa, sub bompres, capul unui marinar bărbos, cu perucă şi tricorn. Velele albe de pe cele trei
catarge nu fuseseră coborâte, iar în gabiile rotunde, cu balustradă, nu se vedea nici un om. Culoarea vânătă a carenei trăda o fostă vopsea verde, mâncată de timp şi de apa
sărată, iar parâmele unduiau în cavile şi pe vergi, laxe şi
ciufulite de vreme. Zeci de alte parâme vechi atârnau dealungul copastiei, povestind, alături de scoicile care pavau,
pe alocuri, carena, despre curse lungi, pe oceane îndepărtate. În mod straniu, pânzele albe păreau noi şi trădau o
înlocuire recentă. Îşi căută febril în rucsac aparatul foto,
dar zgomotul unei scări de frânghie coborâte şi lovite de
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bordaj îl opri. O barcă la fel de vineţie la culoare i se opri
în faţă, venită dinspre vas. Sări în ea fără să se gândească şi
vâsli spre corabie, întorcând mereu capul să măsoare distanţa. Înainte de a se lovi de corpul gras al galionului, zări
umbra întunecată a unui individ cu tricorn şi cu mâinile
încrucişate pe piept, care-l aştepta sus, pe punte. Urcă precaut şi putu să constate scorojeala bolnavă a lemnăriei şi
aceeaşi culoare vânătă pe toată puntea. Păşi, în sfârşit, pe
covertă şi îl trecu un fior când dădu cu ochii de căpitan.
Faţa vineţie, brăzdată pe obrazul stâng de o lovitură de sabie ascunsă prost de o barbă stufoasă şi sură, era umbrită
de borurile largi ale tricornului negru şi de peruca buclată,
cenuşie. Ochii sticloşi abia se zăreau din găurile adânci ale
orbitelor, desenate ascuţit de pomeţii proeminenţi, cu pielea cerată întinsă pe ei. Purta o cămaşă roşie, cu jabou, o
redingotă stacojie, lungă, pantaloni albi şi cizme verzi, cu
carâmbi înalţi, răsfrânţi până la tocuri. O curea lată, cu cataramă galbenă îi ţinea o sabie scurtă, de abordaj, la şold.
Vântul îi flutura vârfurile perucii, colţurile pălăriei, cutele
şi faldurile hainei, ca şi cum nu ar fi avut un corp de carne
adăpostit sub ele. Nu-i spuse nimic, doar îi întinse o mână
osoasă, de salut, şi-l invită să-l urmeze pe dunetă. Simţise
zgârietura unor unghii mari, încovoiate şi răceala aspră a
câtorva inele groase, cu piatră. Recunoscu pe punte toate piesele unei corăbii, aşa cum erau şi pe pânzarele moldoveneşti ori pe barcazurile grecilor de la Dunăre, despre
care le vorbea studenţilor de la masterul de folclor: grătarele tambuchiurilor, cabestanul în mijloc, spiraiuri şi trape
de acces, scări, butoaie, colaci de frânghie, cavile pentru
legat parâmele, scripeţi şi palancuri, şcote şi fungi. Dintr-o singură uitătură în sus, îşi reaminti repartiţia clasică
a velelor, cu rândunici, gabieri, pânze mari, focuri şi zburători, înţepenite în formaţie completă pe cele trei catarge. Prin ambrazurile tăiate în copastie numărase 12 tunuri
negre, odihnindu-se în afeturi nevopsite, câte 6 pe fiecare parte. Niciun alt membru al echipajului nu apăruse şi
nicicun zgomot, nicio mişcare nu-i dădură de înţeles că ar
mai exista altcineva pe corabie, afară de Van der Decken
sau cum l-o fi chemând pe căpitanul instalat acum la timonă. Cu un mecanism cu scripeţi şi cu un cilindru gros,
ridică barca pe punte şi-i făcu semn să se lege cu o parâmă de balustrada dunetei. Cu altă instalaţie asemănătoare, orientă după un vânt ivit din travers vergile şi velatura,
astfel încât vasul se smulse din nisip cu acelaşi scrâşnet
cu care îl despicase, cu puţin timp în urmă. Într-o tăcere
de străvechi cimitir marin, căpitanul răsuci roata cârmei
mai multe ture, privi habitaclul busolei şi îşi întoarse corabia cu etrava spre larg. Pânzele se umflară iarăşi de vântul
din pupa, împingând galionul înainte, cu viteză crescândă.
Şocul pornirii îl răsturnă pe scândurile dunetei, dar făcuse bine că se legase cu parâma, altfel ar fi căzut în mare.
Nu ar fi putut spune că vasul plutea, mai degrabă zbura
în salturi, atingând arareori luciul apei şi detunând atunci
jerbe de spumă şi stropi albi, care ajungeau pe punte. Îşi
încheie fermoarul bluzei, îşi strânse cataramele rucsacului
şi apucă să mai vadă, în spate, atât cât îi permitea artimonul şi vela latină, miriadele de lumini ale oraşului scufundate în adâncurile Mării Nordului, după linia pământului.
Oceanele lumii se deschiseseră în faţă şi el înţelese din privirea căpitanului cu faţa brăzdată şi vânătă că aveau să înceapă să le străbată ocolind Capul Bunei Speranţe.
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Doina Popa

Mânuitorul de umbre

Motto:
Cată-l, mamă,/ drum de teamă/ până-n valea/ de aramă;/
unde plâng/ clopot drept/ şi clopot stâng./ Il cătară/ nu-l găsiră/ lăcrămară/ şi-l lăsară. George Alboiu (prima strofă)

P

Păun a dispărut fără să lase nici măcar un mesaj. Era un
om blând, deosebit de bun şi de calm. Părea mai degrabă
sfios. Parcă avea un singur scop în viaţă: să nu deranjeze.
Nu avea în el îngâmfarea păunului, nu, nici pomeneală!
Doar că în ochi, uneori i se perindau culorile de pe coada
păunului. Dar şi atunci gesturile lui erau moi, studiate, armonioase. Chiar dacă în privire i se citea o trăire aparte, o
fierbere continuă, păstra în permanenţă la colţurile buzelor un zâmbet cald şi bun, de parcă cerea într-una iertare,
un zâmbet care-i lumina faţa. Nu o stresa în nici un fel.
Perindarea culorilor din ochii lui mai degrabă îi amintea
de copilărie, de bunici, de flacăra jucăuşă de la gura sobei
care aruncă pe chipul celor din jur culori de tot felul. De
jocul de-a umbrele pe perete închipuind ba iepurele înfricoşat, ba lupul cel rău, ba vânătorul cel distrat şi din nou
iepurele, şi din nou lupul şi din nou vânătorul. Si, neapărat,
la jocul cu umbrele de pe perete, se cerea prezenţa unui
copil mic care sa urmărească înfricoşat, cu respiraţia tăiată
povestea şi dialogul mânuitorului de umbre, dacă sceneta
avea un dialog. Deşi sceneta se putea derula şi fără dialog,
cu acelaşi suspans. Dimineaţa Păun se trezea întotdeauna
primul, călca pe vârfuri, muşcându-şi adânc buzele dacă
vreo scândură din duşumea se întâmpla să scârţâie. Cu
timpul învăţase la milimetru traseul până la uşă şi reuşea
să evite cu uşurinţă plăcile care scârţâiau. Deschidea uşa
cu infinite precauţii şi se ducea la bucătărie să prepare cafeaua. Foarte curând casa toată se umplea de mirosul cafelei. Parcă era un duh blând aducător de lumină. Când
au hotărât să locuiască împreună, după câteva zile numai,
Izabela şi-a spus în mintea ei: Aşa ceva eu nu cred că există.
A închis ochii de teamă ca nu cumva să se termine visul şi
ea să nu apuce nici măcar să tragă o dată adânc aer în piept
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în speranţa că va lua cu sine ceva, măcar o particulă din
lumina cea blândă. Se afla după o experienţă zbuciumată
şi marcantă. Sufletul ei era ca un ogor peste care se trecuse
cu lama adâncă a plugului şi fusese lăsat numai hârtoape.
Grapa nu mai venise să niveleze pământul. Nici măcar grapa aia din nuiele peste care bunicul lega două bucăţi mari
de stâncă dintr-o cazemată şi între cele două bucăţi îi mai
instala şi pe copii şi le spunea să se ţină bine de stânci. Ce
bucurie să se plimbe cu grapa, să simtă sub funduri cum se
sfarmă pământul. Izabela îşi amintea de una dintre petrecerile alea devastatoare, cu multe, multe sticle de băutură
golite şi multe pachete de ţigări terminate, răsucite cu nerv
şi aruncate la întâmplare, îşi amintea de zâmbetul larg al
iubitului ei care parcă te îndemna continuu: - Noi nu mai
bem nimic în casa asta? Noi nu mai fumăm nimic? Încă
mai auzea muzica bubuind în timpane, pulsând în acelaşi
ritm cu sângele şi încă mai auzea ciocăniturile în calorifer
şi încă i se mai strângea stomacul. Ciocănituri spărgătoare
de ritm ale vecinilor disperaţi care aveau s-o urmărească
mai apoi ani de-a rândul. - Hai, mai rămâi un pic, mai fumăm o ţigară şi gata, chiar eu o să sun după un taxi. Părul
lui lung încadrându-i faţa de sfânt cu pielea albă tăbăcită ca de vântul deşertului, cu vinişoare albăstrii la tâmple
pulsând, zâmbetul larg care vorbea de la sine şi-l scutea
pe el de lămuriri, de rugăminţi, de negocieri care oricum
l-ar fi obosit peste măsură. Intr-una din nopţi Izabela a
coborât să-şi conducă o prietenă care pleca acasă şi când
a privit în sus, spre fereastra deschisă a apartamentului a
văzut norul dens de fum ieşind prin deschizătura ferestrei
şi risipindu-se în atmosferă, tulburând aerul. Atunci, privind la acel nor întunecat a dorit să fie şi ea printre acei
vălătuci de fum care evadau din camera prea strâmtă, prea
îmbâcsită de fum şi a ştiut că sfârşitul trebuia să fie nespus
de aproape. S-a strâns înfrigurată în puloverul cu care îşi
acoperise umerii, a privit silueta prietenei ce se îndepărta repejor, a ascultat zgomotul produs de tocurile ei care
băteau cu hotărâre asfaltul şi apoi a privit din nou fumul
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dens ieşind pe fereastră odată cu povestea ei de iubire, cu
toate gândurile neexprimate, fumul, colaci, colaci, colaci
mari care se dau la biserică de jur împrejurul mortului, colaci împletiţi, batistă şi lumânare aprinsă. Când s-a întors
în apartament, iubitul ei stătea pe jos, cu spatele sprijinit
de canapea având o mână petrecută pe după umerii unei
fete cu palma strecurată sub sutienul ei în timp ce, în cealaltă mână, o ţigară se fuma singură şerpuindu-şi firul de
fum într-un dans graţios. Fata era una dintre multele figuri necunoscute care se perindau pe acolo, împreună cu
o întreagă liotă de frumuseţi aflate în căutare a ceva ce nu
ştiau nici ele prea bine ce. Fluturări din genele false, gene
uriaşe atârnând de rimel, grele, aşa cum atârnă sârmele de
telegraf când se aşează pe ele tot şirul de cocori înainte de
marea călătorie. Izabela nu voia sa-şi mai amintească aşa
că-şi bloca imaginea ori de câte ori apărea expusă în oglinda creierului. Apărea ca o felie mare de noapte ce nu se mai
termină, un întuneric ceţos ce-ţi trezeşte o alarmantă stare
de insecuritate. Dar şi o căldură şi o energie aparte, joasă,
blândă, ca laptele călduţ abia muls de la vacă mirosind a
iarbă şi a embrion dezvelit cu pocnet de păstaie de salcâm.
Avea o strângere interioară, dar şi o revoltă surdă atunci
când îşi amintea de bărbatul acela. Conştientul îl alunga cu
toată brutalitatea. Subconştientul se încolăcea ca şarpele
încăpăţânându-se să continue o poveste printre vălătuci de
fum şi pocnet de păstaie de salcâm.
Când Păun n-a mai apărut seara la cină nu s-a mirat prea tare.
Aşa cum se şi exprimase, fusese prea frumos să poată fi adevărat. E greu să te obişnuieşti şi cu prea multă perfecţiune. Toată
seara a stat în faţa televizorului fără să vadă nimic. Când a venit
ora de culcare, a stins televizorul şi-a îmbrăcat cuminte pijamaua, s-a spălat pe dinţi. A sperat că poate, cine ştie, a doua zi o să
apară, o să sune, o să dea un semn de viaţă. Era mult prea politicos, prea domn în privinţa manierelor ca să dispară fără nici o
explicaţie. Chiar a crezut în sinea ei că nu-l merita, că Păun venise
prea devreme în viaţa ei şi ea nu apucase nici măcar să încerce să
se purifice.
S-a trezit într-o dimineaţă răvăşită. A coborât picioarele la
marginea patului dar nu s-a ridicat. Avea impresia că oasele sale
erau formate din firişoare moi de făina şi că ea se va prăbuşi pe
podea de îndată ce-ar încerca să se ridice. Ca un sac dizgraţios
din piele plin de deşeuri. A cuprins-o un dor nebun de normalitate, de dimineţi tihnite, de aer curat, de aroma cafelei, de Păun!
Ca şi cum, în absenţa lui, camera aia înţesată de fum o pândea pe
la colţuri gata s-o apuce, s-o lege fedeleş şi s-o aducă înapoi printre fetele cu genele false, din ce în ce mai lungi şi mai încovoiate.
Atunci a îndrăznit să răsfoiască agenda de telefoane a lui Păun,
lăsată în sertarul noptierei. Era subminată în interior de ideea că
nu procedează corect. După ce el se instalase în garsonieră ea îi
pusese la dispoziţie un sertar de la noptieră, un sertar de la dulapul de îmbrăcăminte şi o jumătate din cuierul din hol. Şifonierul
era deja ticsit aşa că acolo nu-i putea oferi nici un fel de spaţiu. In
agendă era un plic mare, ceruit în care a găsit certificatul de naştere, cartea de identitate şi livretul militar. Ciudat, lipsea de atâta
timp şi nu avusese nevoie de nici un act.
A format numărul de telefon din dreptul menţiunii “mama”.
I-a răspuns o voce de femeie. O voce groasă cu modulaţii profunde, pătrunzătoare care parcă atingea la fiecare silabă o coardă la o
orgă nevăzută. Nu ştia nimic despre Păun. Practic ei nu se mai vedeau decât la sărbătorile cele mari şi la aniversări. - După o vreme,
ştii, părinţii devin nişte obligaţii pe care trebuie să le onorezi la date
fixe. Dar, dacă era să se gândească bine, chiar nici n-o mai sunase
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în ultimul timp. Glasul ei ca o curgere de apă peste pietre. O şi
vedea: înaltă cu părul negru, ondulat, strâns la spate, ciolănoasă,
cu o privire sinceră şi directă, bine ancorată în realitate. Da, o să-l
caute, cum ai spus că te cheamă, drăguţo, aha, da, Izabela, frumos,
aveam în copilărie o vecină de vârsta mea cu acest nume, eu îi spuneam Iza nu mai ştiu nimic despre ea. Da, o să-l caute acolo în vale.
Avem noi o căsuţă, undeva într-o fundătură uitată de Dumnezeu,
mă mir că nu ţi-a vorbit despre ea. Uite că s-a ivit un prilej nimerit să fac o evadare la sfârşit de săptămână. Câteodată Păun se mai
duce pe acolo. Simte nevoia de izolare, îşi încarcă bateriile. Poate-i
acolo, cine ştie, poate…Glasul ca o curgere de apă peste bolovani.
Un semn de alertă, de teamă ce inundă mintea puţin câte puţin
aşa cum apa umple o văgăună, cu siguranţă, din toate părţile. Cădea în capcană? Ea femeia de afaceri sigură, independentă, cădea
în capcană? Se lăsă cotropită de alertă? Se lăsa în mâna mânuitorului de umbre? - Se duce de fapt să asculte toaca de la mănăstirea
din deal. Na, că exprimarea asta are două înţelesuri. Nu se duce
la mănăstire pentru că lui nu-i plac mănăstirile de maici. Ascultă
toaca de pe veranda casei. Nu, ştiu ce ocol face sunetul până acolo în vale că te umple de vibraţii. Sau cam aşa simte el. Iar ritmul
acela…Mie nu-mi place ritmul pe care-l imprimă toaca aerului
pentru că-mi aminteşte că suntem trecători, că trebuie să ne pregătim sufletul pentru marea trecere, că trebuie să ne plătim vămile.
Brrr… Nu vreau să mă gândesc la asta. Dar lui îi place să asculte
toaca, spune că aduce cu ea tot cântecul văii, toată povestea acelui
pământ fir de iarbă, cu fir de iarbă. Bunică-său l-a învăţat prostiile
astea. Tot el i-a dat şi numele ăsta caraghios. Păun. Cine a mai auzit de un asemenea nume! M-am opus cât am putut. Până la urmă
i-am făcut pe plac. Nici eu nu ştiu de ce. S-a apucat să-mi demonstreze pe astrograme că… de parcă eu aş fi înţeles ceva din semnele alea. Cercuri şi unghiuri, linii şi săgeţi. Uneori îmi pare rău că
de mine nu s-a prins vraja, că sunt aşa pragmatică. Că mă trezesc
dimineaţa şi nu aud nici armonia, nici cântul electronilor liberi în
căutarea perechii sau mai ştiu eu ce alte prostii! Poate că ar fi fost
mai interesant să fiu altfel, dar nu sunt. Vorbea ca o mitralieră ca să
nu i se simtă teama din voce. O să-l caut drăguţo, cum ai spus că
te cheamă, a, da Izabela, frumos, dacă o să vorbim mai des până la
urmă o să îţi spun Iza. Uite, chiar în sâmbăta asta mă duc să-l caut
în vale. A simţit-o pe femeie că şovăie, că ar vrea să închidă dar nu
poate să închidă, a simţit-o crispată, cu ochii fulgerând în lături, ca
o căprioară încolţită de lupi, de parcă, ar fi căutat ceva, un ajutor
sau un lucru sigur de care să se agaţe. Ori poate chiar mâine plec,
dacă scap de consiliu mai repede, poate chiar mâine?
Izabela asculta cu receptorul lipit de ureche şi inima îi pâlpâia
neputincioasă. Simţea teama din vocea femeii şi nu ştia cum s-o
interpreteze. Acea teamă fierbinte, animalică, teamă de mamă, nu
reuşea să trezească nimic în interiorul ei. Ea se gândea la un singur
lucru: Păun are nevoie să-şi încarce bateriile. L-am obosit, l-am rănit, am fost ca un burete, ca un vampir energetic, cu sufletul meu
otrăvit de teamă şi de fum de ţigară, bolnav de teamă şi de nelinişte.
M-am repezit la el ca înecatul care se agaţă de un fir de pai până
l-am lăsat fără suflu. De-a trebuit să fugă, să fugă unde a văzut cu
ochii, numai să scape întreg, numai să poată să capete un firişor
de aer. Pentru ca ea tânjea după dimineţile tihnite şi după aroma
cafelei preparată de Păun dar încă mai ieşea pe acea fereastră sub
forma unui vălătuc de fum. Mai ieşea încă.
Şi atunci, între două clipiri, a făcut un salt peste timp şi s-a
regăsit în aceeaşi poziţie, cu receptorul telefonului lipit de ureche,
lăsând să pătrundă în interiorul ei conţinutul mesajului: - Păun
nu se află în vale. N-a mai trecut demult pe acolo. Acum sunt în
pană de idei, drăguţo dar am să te anunţ dacă aflu ceva.
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O
Mircea OPREA

SĂ DAI MÂNA CU PREŞEDINTELE

O gândise de mult, să fi trecut un an de atunci, o gândise
ca ieşirea dintr-o boală grea, ca un leac al celor puternici,
imposibil de întors din drum şi nu pentru cei slabi, din
sămânţa comună a laşilor, a inşilor de duzină, care nu
suportă încercările aspre, cu atât mai puţin pe cele imposibile. Trăise, până la cei peste patruzeci de ani ai săi,
momente când crezuse că se pierde pe sine fără să afle
pentru nenorocirea sa nici măcar un singur motiv întreg
şi de nerefuzat. La asaltul zilnic al întâmplărilor mărunte se trezea descoperit şi intimidat, lipsit de putinţa de
a se controla, de a se domina pe sine, acuzându-se de
neputinţa stăpânirii hazardului care-i zguduia zilele ca o
tornadă iscată din senin. Orice fleac, sub sau peste aşteptările sale, ghinioanele ca şi surprizele plăcute îl stresau
la fel de puternic, făcându-l să respire nesigur, să se bâlbâie, să-şi piardă şirul gândurilor, stare ce îl înfuria până
la lacrimi... În parcarea de la piaţă un taximetrist distrat,
nimeni altul decât Fănel, fostul său coleg din şcoala primară, i-a ciocnit maşina şi formalităţile pentru despăgubiri, deşi au căzut de acord rapid cine e păgubaşul şi cine
trebuie să plătească, deşi erau asiguraţi amândoi, l-au făcut să piardă câteva zile, faptul în sine înfuriindu-l căci
i-a arătat cât de uşor un individ oarecare poate să-şi bată
joc de timpul tău fără frica de a-l pedepsi cineva... Un
amic, Drăgan, meşterul de la care mai împrumuta scule
sau mai găsea câte o piesă la mâna la doua, îi ceruse să
intervină să-şi scoată un act de la fabrica unde lucrase un
timp; el şi-a amânat alte treburi pentru a fi punctual dar
imbecilul uitase, se vede, de întâlnirea cerşită chiar de el,
silindu-l, iarăşi, să piardă vremea, sentiment ce îl scârbea
ca atingerea morţii... Urcând scara spre apartamentul său
a dat cu mâna, pe balustradă, peste scuipatul gros al altui
imbecil, umplându-l de scârbă şi de furie. Seara, când a
intrat sub duş, deja se oprise apa caldă... Numai fleacuri
pe care un ins cu stăpânire de sine nici nu le percepea altfel decât ca uşoare ironii din partea unei umbre jucăuşe.
N-avea un adversar anume, identificabil într-o persoană,
i se împotrivea cineva ascuns în umbre şi înserări, cu o
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duşmănie divină sau demonică, pentru el tot una, cineva neştiut îl umilea, îl pulveriza şi-l dizolva în derizoriu.
Pe cât încerca să fie mai riguros în relaţiile sale cu ceilalţi, mai punctual şi mai exact, după principii acceptate
de toţi, cel puţin formal, cu atât avea deziluzii mai mari,
cu atât ceilalţi îi batjocoreau eforturile de a fi corect. Din
primul an al căsniciei lor, soţia chiar îi reproşase: Vina
ta, Ludy dragă, este că vrei să fii corect cu toţi, nu-i rău,
dar tu vrei şi ceilalţi să fie corecţi cu tine; înţelege, dragă, oricât ai suferi din pricina asta, nu se poate! E posibil
doar între strungurile tale supuse legilor tehnice; doar ele
fac exact ce te aştepţi, dar între oameni e altfel, încetează
să mai fii inginer şi după ce pleci de la fabrică… Ludovic
se înfuria socotind că şicanele marelui ascuns, însumate,
dădeau veşnic zero anulându-l în totalitate ca şi cum n-ar
exista ca fiinţă. Obsesia acestor persecuţii, venite ca din
altă lume, îl ţinea treaz şi vigilent, la marginea nebuniei.
Uneori, ajuns cu nervii la pământ, îl copleşea plânsul. Era
şi el doar un om receptându-şi neputinţa de a adera la o
realitate iraţională, ostilă dar, va recunoaşte oricând, o realitate indiferentă, nu programată selectiv, cu obstinaţie,
anume împotriva sa.
Aderenţa la real a inginerului Corodan se topise de când şi-a
dat seama că în jurul lui se închisese un cerc cu limite determinate etanş şi din care nu putea şi nici nu dorea să iasă. Sunt inşi
vieţuind ca sub clopotul unui blestem, ca sub steaua unui nenoroc imens şi prelungit, sub o veşnică eclipsă de soare, iar ieşirea din zona beznei le-ar goli viaţa de orice conţinut şi de orice
sens. În acest cerc nu intra pragmaticul Simică cu chioşcurile
lui, nici Cecilia, cât îi era ea de soţie, mereu îngrijorată că alţii îi
cred nişte amărâţi, nu intra nici băiatul lor Robert, pe măsură ce
creştea tot mai înstrăinat. Şi nu era cercul unor persoane anume.
Îl locuia doar el cu viermuiala sa obscură, cu vânturarea sa de
gânduri, de stări nebuloase deloc conturate sau vizibile într-o
imagine clară. Fantasmele sale le înşira metodic pe hârtie dar
cele mai multe se îmbinau, se răsuceau în creierul său zile sau
ani, se transformau, apăreau mai apăsat ori dispăreau definitiv
nerezistând asaltului altora mai viguroase, venite din alte adâncuri şi măturându-le pe toate celelalte. Acele gânduri trebuiau
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duse până la capăt, împlinite articulat şi funcţional, în monştri
sau în îngeri – lui fiindu-i egal semnul sub care se întrupa produsul final. Erau ca nişte ouă mici, mici, apoi ca nişte larve albe,
luminoase, ieşindu-i din cap şi care, simţindu-se tolerate şi răsfăţate, mişunau peste tot. Ce fiinţe vor ieşi din acele ouă, nu va
şti nicicum, dar se obliga să le ocrotească pe toate cu o dragoste
paternă.
Colegii se fereau de inginerul Corodan ştiindu-l rătăcit în
obsesii ciudate, acoperit de viermii lui, de larve ori de semnele
unor începuturi de viaţă greu de descris. Viermii, în mărimi şi
culori infinite, treceau prin stadii variate – de la râme filiforme
ori de omizi vorace până la fluturi diafani cu aripi filigranate de
o mână îngerească, acei viermi defilau dizgraţios spre un destin
numai al lor, fără a se jena de ochiul străin. Multe larve sau mormoloci zămisliţi în mlaştini puturoase vor deveni fluturi sau păsări dintre cele mai frumoase batjocorind orice legi ale firii, se
vor arăta lumii în culori şi forme simetrice, vii, plutind incredibil în jurul lui pe aripile larg deschise ca în gravitaţia unei planete proprii. Ăsta era alaiul invizibil dar persistent cu care Ludovic
Corodan apărea în lume. Pentru feeria aceea de vieţuitoare cu
totul noi, care îl îmbătau şi-l otrăveau cu polenul lor înecăcios
de pe aripi, el suporta viermuiala din creierul său şi o cultiva
bucuros. Gândurile sale aduceau începutul unor lumi paralele
la tot ce trăia atunci, la tot ce exista în afara sa. Împins ca de o
boală chinuitoare, asta îi era menirea, procrea viermi ori mormoloci drept replici usturătoare la viaţa sa exterioară, replici de
care, ştia şi asta, nu-i păsa nimănui.
Cumpenele mari, încercările cu adevărat grele pentru el, trecuseră neobservate, fără să scoată un cuvânt de împotrivire, un
geamăt măcar, ca şi cum se aşteptase, ca şi cum dorise cumva
să fie nedreptăţit, persecutat şi batjocorit de tot universul – cea
mai bună dovadă pentru el că este închinat unui ideal, semn că
este ales, aşa abia deosebindu-se de ceilalţi. Părea să aibă nevoie
de această credinţă, astfel devenind coerent şi motivat în justificarea lui faţă de sine şi apoi faţă de ceilalţi. Fără ideea persecuţiei din partea tuturor împrejurărilor structura s-ar fi surpat
din lipsa şi celui mai mărunt sens. Un proces pentru o invenţie a
sa, – banalul bec cu două filamente care ardeau pe rând dublând
viaţa becului, bec întâlnit acum oriunde te-ai duce –, era al lui,
un proces ca şi câştigat, aşa îl asigurase şi avocatul, l-a pierdut
din pricini de neînţeles şi juriştii n-au reuşit să-i explice de ce.
Se scârbise peste măsură să tot vadă la o lună de zile sau şi mai
des mutrele suficiente ale judecătorilor şi avocaţilor ca mari iniţiaţi în problemele sale vitale, ei hotărând în locul lui ca şi cum
ar fi fost un mieluşel în iesle iar el trebuia doar să se supună deşi
totul se făcea în defavoarea sa când, lucru limpede, avea dreptate. De aceea nu l-a mai interesat recursul evitând să-şi reia umilinţele. Ducă-se naibii toţi, cu justiţia, lor – o să-i pârlească el în
altă parte, aşa cum fac şi escrocii ăştia din lumea bună la rândul
lor şi toţi inşii ăştia care se cred invulnerabili. Noaptea, scăldat
în undele insomniilor sale rebele, îl sâcâia îndoiala de sine şi
gândul că ar fi un farsor, un plagiator, unul care fură viermii altora, după ce le-au crescut aripile, ca şi cum nu i-ar putea creşte pe-ai lui. Şi nu avea cum să se apere... Chinul că ar fi un hoţ
îi sfredelea creierul trezindu-l în toiul nopţii lac de sudoare şi
vorbind cu interlocutori absenţi, pledându-şi mai departe cauza în procesul neepuizat până la ultima şansă. Cum închidea
ochii, sfredelul acela incandescent îl căuta din nou străpungându-i fruntea şi ieşindu-i prin ceafă. Timpul a mai estompat puţin durerea dar nu l-a lecuit şi nici nu era convins că ar dori-o...
Băiatul cel mai mare, Silviu, i s-a prăpădit de mai bine de doi ani
din greşeala unei asistente medicale din dispensarul şcolii care
i-a făcut un vaccin cu un ac de seringă infectat de la un hepatic.
După doi ani de cheltuieli şi chinuri, purtându-l dintr-un spital
în altul, de la un medic la altul, nu l-au mai putut salva. Moartea
copilului i-a lovit până în adâncul fiinţei pe cei doi părinţi ruinându-le îngăduinţa, răbdarea, pe care o mai aveau cu ei înşişi
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şi cu cei din jur. Compasiunea ipocrită a cunoscuţilor, a prietenilor, îi înfuria, mai ales pe el, trezindu-i răutăţi de nestăpânit.
Ludovic, tatăl, a primit lovitura nu ca pe o pedeapsă, cum ar fi
văzut-o poate un altul, ci ca o umilire nedreaptă care îl strivea
mişeleşte, din partea unei forţe imposibil de palpat. De atunci
parcă i-a scăzut vederea, micşorându-i până şi lumina zilei, un
văl de amurg coborându-i peste ochi, peste înţelegere. Dar a scăpat teafăr şi din această încercare sau, cel puţin, aşa părea... Tatăl lui Ludovic Corodan, abia ieşit la pensie, se ramolea rapid că
nu mai ştia nici câte degete are la o mână sau încotro merge şi
ţi-era teamă să-l laşi singur în oraş să nu-l calce vreo maşină, să
nu-l dezbrace vreun neisprăvit ori să nu-i dea în cap pungaşii
bănuindu-l că are bani. Într-o zi traversase oraşul să ajungă la ei
în haine murdare, jerpelite, cum lucrase în grădină. Uitase să se
schimbe: E adevărat – uitase, dar ce era aşa de grav, răspundea
bătrânul la reproşurile fiului. Altădată, tot când venise până la
ei, urinase pe scări şi fusese certat de vecini, dar şi acest lucru de
ce să fie aşa de grav – acolo l-au apucat nevoile, acolo s-a uşurat… Alte şi alte umiliri... Bănuia că sfârşitul ăsta, prin ramolire
şi nepăsare până la nesimţire, îl pândeşte şi pe el cât de curând,
spaima de senilitate căutându-l zilnic. În orice scăpare de memorie, într-o bâlbâială sau într-un calcul greşit găsea confirmarea că îl atinsese deja boala. De o vreme îl supăra lumina şi i se
părea că i-a slăbit vederea, că nu-şi mai ştie cunoscuţii sau, mai
dureros, că ei nu vor să-l mai vadă şi asta nu era o problemă de
dioptrii şi de oftalmolog. Îl speria confruntarea cu alţii şi bătea
în retragere din orice dispută. Îşi cedase postul de şef de secţie
pentru un simplu post de metrolog, în fabrica unde merita să fie
oricând inginer şef.
Adunate, aceste semne îl făceau să se teamă de o dezertare din propriul său destin, o evadare din luciditate, se temea că
se abandonează chinurilor mărunte care îl făceau să uite clipa
decisivă când avea să se dezvăluie celor din jur în toată forţa.
Mama sa, o femeie încă în putere şi care trăia despărţită de mai
mulţi ani de tatăl său, se arăta îngrijorată ori de câte ori îl vedea
chinuindu-se şi îl sfătuia să nu-şi mai facă gânduri, că gândurile astea îl omoară. Dar el nu pricepea cum să nu-ţi faci gânduri, acestea curgând libere, fără să-l întrebe şi inundându-l ca
o hemoragie vătămătoare, imposibil de stopat. Nu ştia nici un
medicament de coagulat gândurile, aşa cum se face cu sângele.
Auzise de atâtea tehnici de autoeducaţie dar nici una nu-i bună
să te apere de gânduri, să nu te mai potopească cu tornadele lor
nimicitoare.
În ziua aceea de sfârşit de octombrie, când se dusese în pădurea din marginea oraşului, aparent nu i se întâmplase nimic.
Devenise, cu silă, complice doar la un mic furtişag. Îşi plătise
datoriile la Asociaţia de proprietari şi, parcă fără vreo intenţie,
casieriţa, o tinerică rujată apăsat cu chenar maroniu în jurul buzelor, nu-i scrisese pe chitanţă data. Meticulos, dar şi bănuitor,
citise pe loc petecul de hârtie şi o rugă, cu voce moale, să-i treacă data. Lăsaţi că n-are nici o importanţă şi aşa-i cu regim special chitanţa asta, are serie şi număr, are ştampilă şi semnătură,
nu-i falsă, vă asigur... El insistă şi ea cedă la fel de moale. Da, da,
aveţi dreptate, mă scuzaţi, am scăpat să trec ziua... Le completez
acum şi gata... Şi tot vorbind şi zâmbind, trimiţând prin mişcări
repezite valuri din cine ştie ce spray cu parfumuri sintetice, casieriţa i-a trecut până la urmă data dar fără să mai aşeze originalul
pe indigo şi pe chitanţier pentru a se completa şi copia. Corodan a înţeles manevra, altfel simplă: numai chitanţa din mâna
lui, pe care, probabil, nu o va mai controla cineva vreodată, era
completă şi corectă, în vreme ce pe copie va trece data de peste
câteva zile ori de peste câteva luni, în timpul ăsta ea urmând să
folosească banii lui, adică pe el, aşa cum va dori. Va pune banii
înapoi când va lua de la alţii şi tot aşa. N-avusese curajul să-i
spună pe loc, în faţă, acelei fete ce se străduia peste puteri să fie
cât de cât atrăgătoare, că el nu permite să fie folosit în tot felul
de hoţii, ăsta fiind adevărul: e o hoaţă şi-i cere chitanţa corectă
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că, altfel, o denunţă. Intrase şi el în indiferenţa şi laşitatea complice ale celorlalţi şi asta îl scotea din sărite acum. Vedea că fusese folosit peste voinţa lui şi el nu s-a opus. Un amănunt pe
care altul nici nu l-ar fi sesizat sau l-ar fi amuzat cel mult, pe el
îl înnebunea, semn că nu e prea teafăr şi în rând cu lumea asta
care, în general, îi simpatizează cu complicitate pe coţcarii mici
şi îi adoră pe cei mari… De aceea o fi fugit în pădure? Acum îl
năpădise furia pentru laşitatea sa. În obscuritatea umedă a casierei improvizate într-o cămăruţă strâmtă, cu iz de mucegai, cu
veşmintele sale colorate ca aripile unui fluture şi îmbălsămată în
mirosuri nupţiale, casieriţa îl păcălise de fapt. Dar abia în pădure se trezi înfuriat că puştoaica îl fraierise din ochi fără ca el să-şi
fi dat seama ce se petrece. Dă-le dracului de putori, o repezi Ludovic în mintea sa, eliberat de orice prejudecată. Furia însă îi rămânea, semn că neliniştea sa venea din altă parte. Întâmplarea îl
silea să vadă că, dacă el nu se folosea de alţii, ceilalţi sigur se vor
folosi de el – încă o obsesie care, multe nopţi de-acum încolo, îl
va sfredeli fierbinte înainte de a-l îneca somnul.
A rămas în pădure, pe o cioată de carpen, ore bune şi s-a
gândit. Ore în şir s-a gândit, şi-a făcut gânduri, ar fi spus mama
sa, despre o posibilă strângere de mână şi atât. Cum va strânge
el o mână, iată ideea lui fixă din ziua aceea. Îşi întoarse mâinile
cu palmele în sus şi le privi până începură să-i tremure. Mâini
deja îmbătrânite, noduroase, uşor asimetrice, cu pielea pământie, mată, fără viaţă. Dar erau, se vedea bine, mâini puternice
care ştiu cum să apuce un lucru, cum să-l ţină şi cum să-l folosească. Erau mâinile unui om care muncea şi gândea cu ele.
Când scăpa de noile sale obsesii, se relaxa închipuindu-se
şi pe sine un vierme, un vierme straniu, aruncat şi el într-un
cuibar imens plin de viermi sau într-un muşuroi de cârtiţe. O
fiinţă cu totul neînsemnată într-un torent de fiinţe identice, dar
inventariate de ochiul divin. Amorţea anesteziat în liniştea indusă de senzaţia că orice efort ar face, ochiul acela îl va readuce
în galeriile umede, vâscoase şi calde ale muşuroiului nelăsândul să se rătăcească, după capul lui, din ghemul de viermi ţinuţi în
supraveghere. Se afla şi el, probabil, în intestinele altui vierme
uriaş, un privilegiat al providenţei, urmând să fie mistuit când
scârba de lume îl va seniliza complet protejându-l de luciditatea
sa corozivă, prin acel metabolism grotesc, pe cât de natural, pe
atât de insondabil. Altădată îi dispărea convingerea că e doar un
vierme. Pus să jure, dacă cineva i-ar fi cerut-o, Ludovic n-ar fi
jurat că a visat ori numai şi-a închipuit că el e un viespar sau un
cuib de viermi. Când îşi prelungea momentele de lenevie în pat,
când închidea ochii toropit de oboseală sau se însingura doar o
clipă, două, fie şi pe un scaun de autobuz, îl copleşea această viziune sau, mai exact, se întorcea la ea ca pătimaşul care nu poate
să scape de boala sa şi, cu o voluptate dureroasă, cu crezul întro misiune sau într-un destin numai al său, se îngrijea de fiecare
vierme cercetându-l pe o parte şi pe alta, ajutându-l să-i crească aripile mai repede şi să zboare, dacă cineva ar putea să ajute
viermii care niciodată nu vor avea aripi. Vedea, într-un târziu,
că erau şi viermi din alte specii, veniţi din alte lumi, probabil
nu se gândise niciodată la ei, cine ştie cum ajunseseră acolo, dar
Ludovic îi îngrijea şi pe aceia, îi punea alături de alţii poate aşa
se vor molipsi de boala zborului şi vor avea şi ei aripi. Nu se
bucura, nu se plângea că devenise un fel de grădinar de viermi
cultivaţi pe propriul său corp, asta era viaţa sa - căutarea şi îngrijirea viermilor. Pierdut în viziunea de păstor de viermi, ajunsese să-şi spună: Poate îmi vine greu să recunosc, poate nu-mi
convine dar şi eu însumi sunt un vierme în grădina altuia şi nu-i
nimic ieşit din comun că, la rândul meu, mă ocup de viermi. Şi
adormea, obsesia sa devenind, în cele din urmă, calea prin care
se elibera, aşa cum bolnavul incurabil îşi sublimează leacul din
propria durere. Numai lui Ludovic întârzia să-i apară, altă persecuţie divină, mugurii de aripi aşteptaţi cu teamă, dar şi cu o
nerăbdătoare curiozitate ce te împinge în fiecare dimineaţă să te
pipăi, să te scarpini după ceafă, sub braţ poate, poate, descoperi
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în sfârşit cancerul izbăvitor, tumoarea ce te va înălţa la alt grad
al fiinţei tale sau vei găsi măcar primii muguri de aripă ca un
binevoitor semn că divinitatea te-a promovat din clasa primitivilor în clasa următoare.
Aşezat pe cioata de carpen, Ludovic simţea cum amorţeala
îi urcă în trupul tot mai lemnos. Îl pătrunsese o umezeală vegetală de parcă sevele copacului amputat de tânăr tindeau să-şi
reia osmoza prin venele sale lemnificându-l, momindu-l pentru
convertirea la o altă viaţă, supusă altor legi. Se ridică să se dezmorţească. Nu avea de gând să-şi schimbe nici regnul, nici religia, nici orgoliile. Încă se mai gândea la acea strângere de mână
esenţială pentru viaţa sa pământească. Ludovic Corodan avea
un mic scenariu cu un final îndrăzneţ. Deci el poate doar să
strângă mâna care i se va întinde. Nu va solicita primul salutul
pentru că, după protocol, cel superior, mai în vârstă, ori gazda,
întinde mâna. A-şi oferi mâna în semn de salut este dreptul celui mai puternic, al celui situat într-o poziţie avantajoasă. Pare o
obrăznicie, un tupeu de neiertat, ca un tinerel sau un oarecare
să-ţi întindă mâna cu o jovialitate de academician sau de vechi
amic, aşa ceva nu se iartă şi oricând actul merită să fie pedepsit
imediat. Va încerca, de aceea, să-şi pună interlocutorul în situaţia, deloc constrângătoare, de a-i întinde mâna. Va fi ca bucuria
acordării unui favor. El, în schimb, nu-l va lăsa să aştepte şi, fără
grabă, îi va răspunde zâmbind încântat, uşor surprins, un pic
admirativ. Da, va fi o compoziţie de stări convenabile unui musafir obişnuit până la răsfăţ cu onorurile cele mai înalte şi nu va
bănui deloc capcana în care avea să cadă.
Amănuntele întâlnirii, îşi spuse, le va limpezi mai târziu şi pe
măsură ce va şti că zvonul vizitei se confirmă. Seara îl surprinse tot în pădure dar într-o stare de bună dispoziţie, de euforie
suspectă, ca a insului care a aflat reţeta unei boli viitoare. Intră
în restaurantul cu terasă din marginea pădurii amestecându-se
printre beţivii necunoscuţi dar care, între ei, arătau a se şti ca
din totdeauna. Ceru şi el o bere. Rămase în picioare să nu fie silit
să se aşeze lângă cineva gata să îl inunde cu sporovăiala lui ori
să fie împins el să trăncănească vrute şi nevrute când, mai ştii
cum, şi-ar fi scăpat secretul. Avea oroare de amiciţii spontane,
de pahar, ca şi de mărturisirile făcute unor inşi la prima vedere.
Nimerise la o oră când clienţii tot veneau, solitari sau în grupuri,
iar de plecat, nu mai pleca nimeni, atmosfera încingându-se de
la o clipă la alta. Preferă să-şi bea berea în picioare, lângă bar,
fără grabă, dar nici aşteptând aici sfârşitul lumii, cum părea să
aştepte restul clienţilor. Avea grijile lui inginerul Corodan şi rămâneau numai ale lui... Nu mai trebuia decât să se ivească ocazia acelei strângeri de mână şi viaţa lui sigur se va schimba. Îşi
depozită ideea într-un ungher al creierului de unde o va scoate
în clipele de răgaz, rumegând-o iarăşi, secvenţă cu secvenţă.
Curând se va amărî din nou, plonjând precipitat în disperare odată cu ceilalţi. Fabrica la care lucra suportase greu sfârşitul
de an şi alte câteva sute de muncitori s-au trezit şomeri. Nu mai
speria, dar nici nu bucura pe nimeni noile plecări în şomaj. O
bună parte dintre ingineri, între care şi el, era în şomaj tehnic –
o păcăleală şi atât. Ludovic cără acasă genţi cu proiecte şi planşe
reluând calculele la vechile sale idei de invenţii. La două, trei zile,
ajungea în fabrică deranjându-i din somnolenţa lor pe paznici
şi, pe un frig îngrozitor, pierdea timpul până să găsească heblul,
să cupleze câte un strung, apoi verifica rezistenţa unor probe de
metal puse în articulaţii originale, măsura, nota şi lua însemnările acasă recalculând totul. Ca un fel de penitenţă pentru hatârul pe care şi-l făcuse cu o zi mai devreme, dimineaţa îşi ajută
cumnatul să încarce în portbagajul maşinii marfa pentru chioşcurile pe care acesta le avea prin oraş sau la piaţă. Uneori îi aşeza şi marfa în rafturile montate în stradă. Nu câştiga nimic din
amabilitatea sa, doar experienţa să nu ajungă în postura cumnatului său, glumea el. O făcea de ochii soţiei, să nu-i lase impresia
că aşteaptă să-i pice din cer o minune, o pleaşcă, cum credea ea.
Încărcând şi descărcând cutiile grele, la fel de grele şi dimineaţa
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şi seara, dovadă că nu vânduse mai nimic, muncind ca un hamal pentru cumnatul său, gândurile lui Ludovic erau tot la acea
strângere de mână hotărâtă să-i schimbe viaţa.
Nu-i va apuca mâna de vârful degetelor, chibzuia Ludovic
vizualizând scena, se va strădui să-i cuprindă podul palmei, să-i
dea sentimentul unui contact consistent, palpabil material şi puternic. Bănuia că mâna celuilalt era mai mică, o mână nedată cu
munca fizică, asta însemnând că o va cuprinde bine, dominator.
În aceeaşi iarnă cumnatul său, Simică, trebui să-şi vândă
maşina, să plătească ratele pentru împrumutul de la bancă încât ajunseseră să împingă împreună, de dimineaţă, fiecare câte
un căruţ ducând marfa la aceleaşi chioşcuri. Câteodată, bătut la
cap de soţia sa pentru care Simică devenise eroul familiei, îi împrumuta maşina sa, o vechitură ce încă se mişca numai pentru
că un inginer ca Ludovic ştia oricând unde e hiba. Călcându-şi
pe inimă, a acceptat câteva ore pe zi să şi vândă la un chioşc
din centru, apoi la piaţă, pe tarabă, fleacuri pe care până atunci
nici nu le observase: cârlige de rufe, pietre de brichetă, dopuri
din plastic, forfecuţe chinezeşti, mine de pix, pastile împotriva
ţânţarilor, chei brute de yală, cureluşe de ceas, pliculeţe de nescafe, biscuiţi turceşti, gumă de mestecat, cutii cu pioneze colorate, maşini ieftine de bărbierit, podoabe pentru pomul de iarnă, ciorapi de damă, punguliţe cu măsline uscate, bune de aruncat, agrafe de păr, rezistenţe de reşou, baterii de ceasuri cu cuarţ,
chibrituri din import...
Va avea grijă să nu-i strângă mâna prea tare, să nu-i strivească metacarpienele. Asta i-ar da o senzaţie de neplăcere, l-ar
impresiona negativ iar durerea, deşi l-ar face mai atent pentru
a-l vedea mai viu pe cel din faţa sa, putea trezi bănuieli deloc
liniştitoare...
Nu câştiga mai nimic din comerţul ăsta, era limpede dar Cecilia părea liniştită: îl vedea ocupat cu ceva concret şi muncind
fizic. Colegii ei, profesorii de la şcoală, n-au decât să o invidieze
bănuind că soţul îi aduce foarte mulţi bani. N-o să-i contrazică.
Şi ea, ca şi Ludovic, avea silă să se plângă că le merge rău. Oricum, era mai mulţumită să-l ştie la piaţă vânzând nimicurile
acelea ridicole, că face o treaba de doi bani, decât să-l lase încuiat în camera lui de unde revenea răvăşit, obosit şi înspăimântat,
în stări niciodată previzibile, cu o figură de parcă abia ieşise din
cavou. Ca pedagog se convinsese că unui bărbat, ca şi unui copil, trebuie să-i dai o ocupaţie, să-i umpli timpul cu ceva, să nu-i
îngădui să se gândească la obsesiile lui, că mintea lăsată liberă o
ia razna şi nici nu ştii unde te duce. Dar, indiferent ce credea soţia sa, munca fizică, corvoada, îl plictisea pe Ludovic şi-l apăsa
şi mai obsesiv. Oboseala, după o zi de cărat cutiile acelea grele,
nu-l copleşea într-atât încât să adoarmă repede. Noaptea rămânea cu ochii în tavan vizionând planşe, proiecte şi calculând în
minte rezistenţa unor angrenaje tot mai complicate, nemaivăzute până atunci, motoare care merg fără combustibil, lacăte fără
cheie, pendule veşnice arătând fără greş ora exactă, toate învălmăşite într-o viermuială de magazie neîncăpătoare, greu de ordonat. Pleca pe firul unei idei, urca în susul ei cercetând-o pe-o
parte şi pe alta până aţipea şi el câteva ceasuri într-o noapte...
Va avea grijă să nu-i scuture mâna încât să-l facă să-şi piardă echilibrul, nici n-o să-l împingă, n-o să-l tragă, gestul său
amabil să nu fie înţeles, cumva, ca unul de ostilitate. Ştiind toate astea, se va strădui ca strângerea sa de mână să pară un gest
banal şi atât.
Spre primăvară se adunaseră câteva comenzi mai mari la
fabrică, oamenii de la aprovizionare aduseră ceva materiale şi
acum pregăteau lansarea în producţie. Cei din conducere luaseră credite pentru materii prime, rechemaseră o parte din inginerii lăsaţi în şomaj şi porniseră câteva maşini încât halele, cu
fantomele lor metalice, începuseră să prindă viaţă din nou, dar
o viaţă stranie care nu mai semăna cu ce a fost în zilele de glorie
când fabrica mergea din plin.
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Ajunsese şi la ei zvonul că la începutul verii este programată
vizita preşedintelui în judeţ şi liderul de sindicat, Stancioc, se
dădea peste cap să-l facă să vină şi în fabrica lor. Era convins că
asta va ajuta la ceva. Trebuia să vină şi la ei chiar dacă o duceau
prost. Nu te poţi face că nu ştii, că nu te interesează cum o fabrică nouă, dotată cu maşini din Vest, cu câteva mii de muncitori
calificaţi şi cu câteva sute de ingineri, nu te poţi face că nu te interesează că o asemenea fabrică se prăbuşeşte. Cu oamenii aceştia trebuie să vorbeşti, să le spui ceva, să le explici ce se întâmplă
şi, cu riscul că nu o să-i convingi, vei veni totuşi pentru că ţi-o
cer ei. Asta este politica şi aşa va trebui să facă în ciuda riscurilor
posibile. Dacă nu stai de vorbă nici cu ei, pe cine să te mai bazezi
în ţara asta, cu cine să mai dai mâna adică?
...Câţi alţii nu cresc viermi? Poate nu aşa mulţi ca mine, poate nu cu încrâncenarea mea dar, dacă mă gândesc bine, fiecare
creşte măcar un viermişor acolo. Patima lui Simică este să facă
bani şi nimeni nu zice că îi face uşor. S-ar chinui mai puţin fără
viermele ăsta, dar nu, dimineaţă de dimineaţă îşi pune marfa în
cutii, o cară la piaţă numai el ştie cum, se ceartă la cuţite cu cei
puşi să-i vândă fleacurile alea, socoteşte mereu să nu fie furat, să
nu fie păcălit când de oamenii lui, când de cei din control, plăteşte tot felul de taxe, impozite sau amenzi şi, pentru ce nu plăteşte, dă şperţuri peste tot, că te întrebi cu ce mai rămâne, dă de
mâncat şi de băut la unul şi la altul când el nu apucă să mănânce
nici o dată în zi ca lumea, nu se odihneşte, este veşnic speriat
că i se fură marfa, că i se strică ori că va fi prins cu vreo factură
măsluită. Viermele ăsta îi dă lui senzaţia că-i liber şi că face ce
vrea, liber pe dracu’! Pe Simică nu-l interesează că este folosit de
alţii… O lună de zile a umblat cu o plombă sărită că a şi pierdut
măseaua până la urmă; a trebuit să-şi vândă maşina pe jumătate din valoare pentru a înapoia împrumutul la bancă; vine mort
de oboseală după o săptămână de călătorit prin ţară de pe la tot
felul de angrosişti, pe jumătate bandiţi, pe jumătate oameni de
afaceri de succes, de la care ia marfă pe datorie şi tot îi amână
cu plata până când câte unul se mai înfurie, îl vânează prin tot
oraşul, şi iese bătut de rămâne la pat câteva zile şi o ia de la capăt
numai să aducă bani în casă, în vreme ce Pamela, fata lor scăpată din mână de la paisprezece ani, doarme nopţile prin străini că
nimeni nu mai ştie pe unde e şi ce face… Peste toate, Simică se
scoală dimineaţă de dimineaţă cu entuziasmul îmblânzit de înfricoşarea animalului aflat mereu în cătarea puştii şi iar îşi pune
marfa în cutii şi n-o să se mire pe nimeni când o să se audă că
a murit de inimă împingând căruţul acela blestemat spre piaţă
sau bătut de nişte necunoscuţi şi abia atunci poate o să ne amintim despre el ca despre un bun profesor de matematică dar fără
noroc, fost şef de promoţie al Universităţii din Iaşi şi care a refuzat să rămână asistentul profesorului său, academicianul Viorel
Barbu, alegând să meargă la catedră în oraşul din care plecase...
Ăsta e viermele lui, sentimentul că e liber şi că face ce vrea, şi
n-am de ce să-l plâng, dacă el are chef să se lase folosit de alţii.
Ca el sunt mulţi, fiecare în felul lui creşte viermi sau râme dar
măcar ale lui Ludovic Corodan sunt dintre cele care curând vor
avea aripi.
Inginerul Corodan se îngrijoră de un amănunt uşor de scăpat altuia dar nu şi lui. Traversa momente când, în special la
emoţii puternice, mâinile îi erau reci, reci şi transpirate încât celălalt ar crede că palpează o broască. Se va îngriji să aibă o mână
caldă, poate mai caldă decât de obicei şi uscată, starea uşor febrilă ajutându-l să se remarce. O mână rece nu-ţi produce nicio
plăcere...
Acum se ducea zilnic la fabrică fără să-i fi promis cineva salariul întreg. Nu se mai conta pe asta şi-şi luase gândul de la
bani. Cu sau fără salariu, el tot s-ar fi dus să lucreze în atelierul
său cu aceeaşi îndârjire şi încrâncenare de insectă care nu vrea
să-şi schimbe traseul chiar dacă îi apar în cale prăpăstii. Încăpăţânarea se întorcea asupra lui ca o ploaie rece, corozivă, asupra lui şi asupra celor apropiaţi, îmbolnăvindu-i. Da, celor din
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jur, celor din familia sa, le trebuiau tot mai mulţi bani iar el, capul familiei, avea obligaţia să-i găsească. Nicio justificare nu era
bună, le trebuiau bani fără nicio altă explicaţie şi atâta tot. Îl durea că Robert, băiatul lor cel mic, rămas singur, fără fratele său,
prinsese subit o slăbiciune supărătoare pentru Simică şi pentru
chioşcurile lui umblând toată ziua în urma unchiului ciupindul când de o gumă de mestecat, când de o cola. Robert avea numai treisprezece ani şi o admira în extaz pe verişoară-sa, Pamela,
cea rasă în cap şi cu un inel în nara dreaptă, şi din acest extaz
îşi însoţea unchiul la cărat marfa în piaţă, la chioşcuri, şi o făcea
mai cu suflet decât să se ducă la şcoală, ori să se ţină de lecţii.
Simpatia fără limite a copilului pentru unchiul Simică şi fiicăsa Pamela o simţea ca pe un complot venit din străini căruia nu
i se putea opune, încă o obsesie cu care Ludovic avea să rămână treaz până noaptea târziu, încă un motiv să fie iarăşi furios.
Când se mai liniştea, recunoştea că e vremea să încerce ceva. Nu
mai putea să se retragă ca un laş şi să rămână cu mâinile încrucişate. El nu avea scuza că nu înţelege şi că nu ştie ce se petrece
în jurul său. Vedea interesele şi mârşăvia celorlalţi ca prin cristal
şi furia sa se datora tocmai faptului că era silit să se lase folosit
de alţii în defavoarea sa, el ştiind foarte bine asta. Altceva îl preocupa însă acuma. Gândise toată iarna câteva soluţii şi vroia să
le verifice dar avea nevoie de timp, de linişte. Dorea să fie lăsat
în pace. Se lansase în larg ca naufragiatul care credea cu convingere că nu va mai călca vreodată pe pământul tare. Se împăcase
cu gândul că va trăi în ocean dând din braţe atât cât îl vor ţine
puterile. Nu ca un disperat, a trecut de faza asta, ci calculat şi
fără teamă. Vor trece pe lângă el, ca ispititoarele sirene pe lângă
Ulise, iahturi sau mari vase de lux, cu punţile puternic luminate
pline de turişti veseli. Nu-i va invidia şi nici nu se va lăsa invitat
în lumea aceea convenţională, falsă. Va înota mai departe, după
regulile sale, nu după regulile altora. Cu un timp în urmă, în
coşmarul său, de pe puntea unui asemenea vas, Queen Susan,
cineva a îmbrâncit în apă o femeie, părea a fi o femeie mai în
vârstă. A fost împinsă ca într-o joacă, poate dintr-un pariu mai
trăsnit sau din amuzament pentru ceilalţi turişti, şi nu ca o crimă premeditată. Poate că aruncarea câte unui turist în mijlocul
oceanului făcea parte din programul de divertisment inclus în
preţul călătorie sau făcea parte din riscurile de a călători alături
de semenii tăi... Femeia nu căzuse departe de el. O vedea cum
se îneacă, o privise o clipă în ochi ca şi cum el ar fi fost ucigaşul,
disperarea ei părându-i-se de-a dreptul animalică. Frica o despărţise de ceea ce avusese omenesc, partea omenească salvândo cine ştie cine, rămânând să se înece doar carcasa unei bătrâne,
tot ce mai rămăsese dintr-un animal în acel trup asemănător şi
lui. Ea apucase să-i strige că o cheamă Cecilia. Cecilia? Curios,
ca pe soţia sa... Fracţiunea de secundă cât se priviseră în ochi fusese deajuns să i se transfere lui Ludovic şirul semnalelor dintrun mesaj pe care îl va descifra altădată, când va ajunge pe uscat.
Atunci nu avea cum să o ajute, să o salveze. Două braţe abia îi
ajungeau pentru a pluti el. Va mai trece timp până să-i crească
aripi şi să-şi elibereze mâinile pentru acte de caritate. În acele
momente putea să încerce să o salveze pe femeia cu un nume
atât de drag lui, puteau să încerce astfel să moară împreună dar
nu i-ar fi folosit nimănui încă o soartă de erou. Nu este vremea
eroilor, îşi explică Ludovic Corodan atitudinea sa când se trezi,
ci a supravieţuitorilor cu orice preţ. Chiar cu orice preţ? Pentru
amărâţi ca el, dilema se simplificase: te arunci ori te aruncă! A
preferat să se arunce singur, şi-a luat un risc şi de aceea este neînţeles de cei care încă aşteaptă, pe punţile atât de vesele şi pline
de o aparentă armonie, să fie împinşi peste bord şi care acum
privesc cu ciudă la cel care a sărit fără să fie silit de alţii. Ajuns în
apă pe răspunderea lui, cum se zice, cel puţin nu va face pe nimeni vinovat când se va scufunda. Ca orice morală adevărată şi
principiile sale erau foarte dure şi mai importante decât supravieţuirea unei străine. Nu asta îl preocupa. Dorea să înţeleagă
numai ce se petrece în interiorul şi în jurul său şi înnebunea de
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furie când alţii îl foloseau şi îl dispreţuiau, în acelaşi timp. Ludovic Corodan rămânea acel om greu de suportat care, aflat în
faţa unui palat incendiat, nu încearcă să salveze tabloul lui da
Vinci sau pisica. El priveşte incendiul ca hipnotizat mirându-se
că, de data asta, nenorocirea nu l-a surprins în mijlocul focului
şi vrea să înţeleagă oare de ce a scăpat. Ăsta era el! Înota singur
şi din ce în ce mai bine... Se trezi din reverie dar se mai gândea
încă la chipul golit de omenesc al bătrânei Cecilia, femeia înecată lângă el şi care purtase o viaţă numele soţiei sale. Sufletul său
fragil mai era încă sensibil la ficţiuni pedagogice, moralizatoare,
semn că nu se maturizase şi nu se împietrise complet, aşa cum
ar fi dorit.
Da, se vor privi în ochi, alt amănunt ce nu poate fi scăpat din
vedere. Pupilă în pupilă se vor privi şi-i va spune, va trebui să-i
spună: Aveţi în mine admiratorul gata să ucidă ca orice rival lipsit de şansă! Sigur, îi va răscoli orgoliul cu mici măguliri nu prea
grave şi vor fi câteva clipe mână în mână, până îşi vor limpezi
prima impresie. Iată, acesta va fi momentul potrivit!
Nu-şi va pune singur laţul de gât, se hotărâse să lupte găsind
şi pentru ce, fie şi numai împotriva celor care îi cereau, dorindui binele, desigur, să vândă gumă de mestecat în piaţă. Să moară
lumea întreagă de pofta gumei de mestecat, să umble toţi cu
limba scoasă după vopsea de ouă ori după cârlige de rufe şi să
ştie bine că luând-o pe calea asta ar deveni miliardar într-o zi,
Ludovic Corodan, împotriva valului de binefăcători, va rămâne inginer. Probabil ajunsese în pragul nebuniei dar simţea că
fiinţa sa adevărată trăia în fabrică şi nu se lăsa alungat din nişa
aceea nici în ruptul capului. Probabil şi viermii săi se simţeau în
largul lor în fabrică şi nu în piaţă, nici în bucătăria de acasă. Femeie practică şi cu argument, Cecilia îl cicălea zilnic: Şi ce-i aşa
de rău să-ţi deschizi şi tu un chioşc, un butic acolo, să ai o tarabă
a ta în piaţă? Uite, te ajută şi Simică... Am vorbit cu el şi îţi dă,
pe datorie pentru început, marfă câtă vrei, nici nu-i nevoie să
facem împrumut la bancă, să garantăm cu casa... Trebuie un pic
de efort, că nici n-o să stai toată ziua între hârtiile tale din care
nu scoţi niciun ban...
Nu-şi va orienta palma în jos, asta l-ar îndemna, l-ar sili pe
celălalt să-l perceapă ca pe un stăpân, îşi vedea mai departe Ludovic de gândurile sale. O va lăsa vertical pentru un contact cinstit, loial. Va împinge înainte piciorul stâng permiţând amândurora să aibă un echilibru bun. Nu se va apleca prea mult în
faţă, un om mândru contabilizând batjocoritor orice umbră de
umilinţă observată la altul. Va încerca însă o tragere subtilă spre
sine, în teritoriul său, ca un joc rafinat de dominare, o fracţiune
de secundă bucurându-se de surpriza uşor otrăvită a invadării
spaţiului celuilalt. Tactica, potrivită întâmpinării unei femei, dă
rezultate şi la bărbaţi pentru că, este ştiut, în fiecare din noi leneveşte şi o femeie care, din când în când, îşi face de cap oricât
de masculi ne-am crede.
Trăncăneala Ceciliei devenise un fel de meniu obligatoriu
şi, cu variaţii minime, i-o servea de câteva ori pe zi, femeia crezând că, până la urmă, el va ceda: Uită-te la Sârcă, vecinul din
uşă cu noi, insistă ea, şi ce dacă-i tehnician agronom sau veterinar şi a fost şef de fermă pe vremuri. Şi-a deschis în garaj un bar,
mai râde lumea de el dar îşi vede de treabă, adună bani, se duce
după marfă, caută, se zbate, trăieşte şi el şi familia lui... Ce, când
ai vrut o bere, n-ai cumpărat de la el? Şi ai zis că era chiar bună
şi mai ieftină decât la alţii. Ai râs de el? Şi ce-i pasă lui dacă tu
ai râs? Ai plătit şi gata! Bine, nu îţi spune nimeni să deschizi şi
tu o crâşmă, dar ceva poţi să faci, doar n-o să stai aşa până cade
fabrica aceea pe tine. Asta până într-o zi când, ajungând la limita răbdării, Ludovic a prins-o de braţ şi i-a silabisit răspicat, în
faţă: Să fie ultima dată când mai aud prostiile tale. Eu n-am ajuns
inginer mecanic că n-am reuşit la actorie ori la medicină! Să-ţi
fie clar: eu am vrut să fiu inginer şi, în viaţa asta, rămân inginer
chiar dacă tot restul lumii se înverşunează împotriva mea! Cecilia a tăcut şi ai fi crezut că s-a şi speriat de el, că de atunci, chiar
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dacă se mai plângea că n-au bani, n-a îndrăznit să-l mai trimită
să-l ajute pe frate-su, Simică, şi nici pe Robert nu l-a mai lăsat.
Ludovic primi renunţarea femeii ca pe o diagnosticare clară şi
gravă a stării sale. Totuşi preferă să vadă în renunţarea ei o victorie, dar lui nu-i plăceau victoriile: îl moleşeau, îl adormeau, îl
făceau să se împace cu lumea, în vreme ce ostilitatea celorlalţi
parcă îl vitaminiza şi îi oxigena voinţa mai mult decât îngăduinţa şi condescendenţa lor.
Îl va lăsa şi chiar este de dorit pentru reuşita momentului
următor, să-i strângă încheietura mâinii. Este gestul frecvent
de amiciţie spontană, de simpatie nereţinută, a şefilor care fac
turnee electorale sau au obligaţii protocolare. Va suporta mai
greu să-i aşeze şi cealaltă mână, părinteşte, pe umăr. Dar nu-i
de aşteptat un gest atât de familiar. Preşedintele, cu o statură
mai joasă decât a sa, aşezându-i mâna pe umăr, s-ar trezi într-o
postură ridicolă, de inferioritate. De altfel, din instinct, cei mici
de statură nu pun mâna pe umărul celor înalţi... Se aştepta să-l
prindă însă, tot ocrotitor, de antebraţ, gest care, iarăşi, i-ar conveni. Asta ar face şi mai apropiată scurta lor întâlnire, i-ar creşte
intensitatea, ar mări suprafaţa de contact dintre ei şi, fără să fie
cu adevărat o îmbrăţişare, ar da acelaşi efect. Doar că el, emotiv,
nestăpânit în reacţii, ar trebui să joace, într-o asemenea scenă,
un pic de teatru. Îl speria eventualitatea că celălalt, în efuziunea
debordantă a insului conştient de superioritatea sa, îi va prinde
cu amabilitate încheietura cotului. Unii au obiceiul, cu o agresivitatea instinctivă, necontrolată, să îţi caute tendonul cotului
paralizându-ţi, aşa în joacă, antebraţul. Atunci şi-ar ieşi din sărite, pur şi simplu, şi ar fugi abandonând totul. Este şi riscul să-l
cârpească pe binevoitorul musafir, la fel de instinctiv şi imprevizibil, pentru că nu întotdeauna se stăpâneşte când, brusc, îi apare în faţă vreun bădăran, fie el şi o persoană atât de importantă.
Câţiva zugravi improvizaţi dintre muncitorii din fabrică au
început să acopere cu var petele de igrasie de prin hale şi pereţii
arătau acum ca nişte pete de igrasie acoperite cu var, dar cei din
administraţie păreau mulţumiţi – se vedea limpede că s-au străduit şi asta conta. Au mai înlocuit ici colo câte un geam spart,
au vopsit exterioarele din tâmplăria faţadei, toate – eforturi ridicole de a fi amabili cu un musafir de câteva minute. Scenariul
probabil, la care Ludovic a avut acces, arăta că maşinile oficiale
vor intra în curtea fabricii unde preşedintele şi oamenii din suita sa vor coborî pentru a fi întâmpinaţi de director, de liderul
de sindicat, de oficialii veniţi mai devreme din ministere sau din
alte instituţii de prin Bucureşti şi alţii care vor dori să profite de
moment. În asemenea ocazii întotdeauna apar figuri noi care nu
ştii ce hram poartă şi mai sănătos e nici să nu întrebi. În mod
cert, Ludovic va sta foarte aproape de director şi de liderul de
sindicat, el, inventatorul fiind elementul neprotocolar de la care
s-ar închega o discuţie reală despre soarta fabricii lor. Atunci, la
sosire, va da mâna cu el, aşa cum s-a pregătit din vreme, şi îi va
prezenta surpriza în modul lui original câştigând răgazul dorit
să-i spună exact ceea ce doreşte.
Dacă s-ar fi văzut, Ludovic ar fi avut de ce să se îngrijoreze:
întoarcerea sa înspre viermii care îl invadau până la uitarea de
sine, îl făcea de nesuportat pentru cei dintr-o specie cu el. De regulă, oamenii aceştia prăbuşiţi în interiorul lor devin imposibili
şi respingători pentru ceilalţi. Trecerea permanentă prin ochii
întunecaţi a alaiului de viermi, mormoloci, larve îmbăloşate şi
tot ce poate îngreţoşa pe un oarecare, lasă la vedere semne deloc plăcute. Oricât s-ar spăla, s-ar pomăda ori s-ar îngriji, par
mereu îngălaţi şi îmbălsămaţi în spume de melci, în zdrenţe de
păianjen, răspândind în jur izuri de mucegai din cotloane neaerisite, izuri ce nu s-ar duce nici cu tone de săpun, nici cu parfum. Orice haine ar îmbrăca, croite pe măsura lor şi cusute fie şi
la case mari de modă, hainele acelea vor arăta pe ei tot ca vechituri, ca boarfele culese de prin poduri, ei înşişi expirând aerul
unor hardughii părăsite, pline de mucegaiuri, adăpostind prin
colţurile de beznă lilieci şi bufniţe. În preajma acestor hardughii,
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pe jumătate scufundate, parcă plutind pe mlaştini, vor hălădui
şerpii şi broaştele încât nici o apropiere n-ar fi posibilă iar dacă
te-ai apropia, n-ai avea nici un folos. Oameni ca Ludovic trăiesc
într-o însingurare bolnăvicioasă şi, cu cât ceilalţi îi resping mai
mult, cu atât şi ei se retrag, mucegaiul din ei exalându-şi duhoarea şi mai puternic. Respinşi de ceilalţi, ei se vor arunca pătimaşi
în a-şi cultiva viermii, singura datorie pe care şi-o recunosc pe
pământ, ei înşişi simţindu-se ca viermii putregaiurilor care n-or
să aibă niciodată aripi. Da, s-ar putea ca Ludovic să aibă, da, sigur el are un gând care să-l facă să-i crească aripile.
În faţa oglinzii din dormitor, Ludovic Corodan exersa ferindu-se de Cecilia care făcea naveta, ca de obicei, între baie şi bucătărie. Ludovic exersa strângerea aceleiaşi mâini potrivindu-şi
statura, observând cât de mult se apleacă în faţă, calibrându-şi
un zâmbet cu deschiderea minimă fără să i se vadă dinţii, modulându-şi vocea – fermă dar liniştitoare. Îşi pregăti costumul
de culoare închisă, cravata sobră, cu albastru şi gri, cămaşa albă.
Îşi amintea, în ţinuta aceea a fost la un salon al invenţiilor din
Varşovia unde a făcut o figură bună uimindu-i pe toţi cu maşina
sa de suprarectificat suprafeţe în plan oblic, cu reducerea consumului de energie prin efectul de pendulare a cuţitului. Se privi
în oglindă şi rămase surprins când văzu ce laţe de păr avea în
cap. Ar fi o neglijenţă de neiertat să apară astfel într-un moment
esenţial pentru atâta lume şi mai ales pentru el. Ieşi repede din
casă temându-se că nu va mai găsi nici o frizerie deschisă. Aşezat în scaunul înalt, cu tetiera lăsată, privea prin ochii întredeschişi la tânăra care îi răvăşea părul. Cum doriţi să vă tundem?
Habar n-am, s-ar fi simţit îndemnat Ludovic să răspundă însă
nu-şi permitea, rolul său era doar al unui client serios. Scurtaţi,
vă rog, din spate, perciunii – luaţi, tundeţi deasupra urechii... A,
nu, nu tunsoare plastică, nu vreau spălat, nu vreau frecţie... Nu,
n-am o ocazie festivă, vreau numai să mă tund... Îi venea să spună să-l tundă ca pe militarul plecat în misiune, adică fără nicio
urmă de cochetărie. Dezamăgită de modestia comenzii, dar liniştită ca o gospodină care măcar ştie ce are de făcut, frizeriţa îi
luă capul în amândouă mâinile, umezindu-i părul cu lichidul
acela suspect mirosind întotdeauna şi peste tot la fel încât oricât
de distrat ai fi, îţi vei da seama sigur că te afli într-o frizerie. Îi
trase capul pe spate, sprijinindu-l pe sânii ei bogaţi, striviţi de
un sutien rămas prea mic, şi îl pieptănă cu mişcări energice, supărată cumva că clientul nu vrea decât un tuns, refuzându-i oricare alt serviciu. Grăbită, începuse să ciripească adormitor la
ureche din foarfece şi pieptene, Ludovic alunecând în fanteziile
sale. Se scufundă privind la imaginea din oglindă, o imagine
încă neasumată, neidentificabilă cu el, şi în care nu se recunoştea cum miezul dulce al unei nuci nu vrea să se recunoască nici
în coaja verde şi amară, nici, mai spre toamnă, în coaja lemnoasă, greu de spart. Era un bărbat matur, trecuse de patruzeci de
ani, dar tot nu se obişnuise cu imaginea din afara sa. Nu-i venea
să creadă că bărbatul acela cu ochi căprui, şterşi, cu tenul măsliniu, cu o cicatrice abia vizibilă în barbă, cu urechile depărtate de
ţeastă, cu fruntea îngustă, nu-i venea să creadă că în imaginea
aceea se ascundea el, inginerul Ludovic Corodan, şi că oamenii
trebuiau zilnic să se confrunte cu o înfăţişare atât de anostă pentru a-l cunoaşte. Părea, mai degrabă, un om invizibil în sensul că
nu se remarca prin trăsături ieşite din comun: un bărbat obişnuit, incredibil de obişnuit şi tocmai acest lucru nu-i convenea şi
nu i se părea verosimil. Ar fi însemnat că toţi aceşti bărbaţi
anoşti, de care e plină strada la orice oră din zi şi din noapte,
sunt identici cu el nu numai prin imaginea exterioară dar şi ca
faună interioară, cu o junglă ascunsă plină de viermi şi fluturi,
de păsări şi şerpi. Acest lucru nu-l putea crede. Se eliberase de
prejudecata de a ieşi în relief prin frumuseţe expusă la vedere.
Nu dorea asta, ba părea că l-ar fi şi încurcat. Unui om frumos,
fie el bărbat, fie femeie, lumea îi întindea alte tentaţii, alte curse,
deturnându-l de la fiinţa sa esenţială, de la scopul său interior,
stricându-i sau nivelându-i profunzimile, minimalizându-i
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dramele, menajându-i cu ipocrizie durerile. În spectacolul ieftin
al vieţii, pentru mulţi dintre noi, cei superficiali, asemenea oameni pot deveni modele. Ludovic Corodan judeca, poate cu invidie, că faima datorată imaginii exterioare a cuiva este o batjocură faţă de fondul adevărat al unui om, aripile acestuia fiind
false, din hârtie colorată, şi nu crescute natural, prin efortul inteligenţei lui. Urâţenia dă gravitate vieţii, îţi aşează existenţa la
cota zero, îţi oferă temeiuri serioase de a te întreba ce reprezinţi
tu în ochii altora, motivează trecerea peste suprafeţele efemere
ca să te scufunzi total în adevărul propriu. Urâţenia, nefabricată
ori stimulată artificial prin farduri, nemascată prin fizionomii
construite, naşte individualităţi dacă nu chiar personalităţi, impune şi atrage irezistibil ca marile cataclisme naturale, apare
drept marca înregistrată a unor indivizi care-şi pot duce singuri
blestemul de a trăi retraşi în sinea lor. Ludovic şi-ar fi dorit o
urâţenie din pricina căreia să fi fost declarat sinistrat din naştere
şi, deci, monument al naturii cu prăpăstii originare periculoase
la traversare, o rezervaţie ce se cere protejată prin legi, toţi având
obligaţia să nu se atingă de el, cum n-ai avea voie să te atingi de
un dinozaur, dacă vreunul ar fi ajuns teafăr până la noi. Dar Ludovic nici acest privilegiu nu-l avea, nu era urât până într-acolo
încât să ceară pensie suplimentară pentru asta, ci trebuia să-şi
suporte doar înfăţişarea sa banală, banală precum o urâţenie comună, adică mai des întâlnită, fiind la fel de uşor de suportat sau
de respins ca şi o frumuseţe comună. Dacă ar fi avut pomeţii
căzuţi asimetric, cu un nas grotesc, prelungit în noduri şi cioturi,
ori o bărbie în afară ca o teslă întoarsă, s-ar fi plâns justificat de
batjocura sorţii, de nedreptatea făcută şi, în acelaşi timp, s-ar fi
mândrit cu urâţenia sa prin care s-ar fi impus oricui. Cum să îndrăzneşti să nu dai mâna cu el? Dar aşa, cu chipul său anost, nuşi amintea nimeni că îl mai văzuse, ori îl confunda mereu cu
altcineva. Era agil, muncea fizic foarte mult, se agita pentru orice şi, prin constituţia sa, niciodată n-ar fi ajuns un obez. Deloc
scund dar slab şi şters ca înfăţişare, părea un om mărunt mai
ales când se îmbrăca în culori închise, gri, negru, bleumarin –
cum se purta el de obicei. De oameni ca Ludovic te loveai peste
tot şi nu-l vedeai. Era unul dintre exemplarele comune şi zeci de
mii de oameni ca el, adunaţi la un loc, dădeau o masă biologică
fără nicio sclipire. Nu-l vedea nimeni nici în fabrica unde mai
tot timpul purta, peste hainele de stradă, un halat dintr-un doc
albastru închis şi o bască pe care, din lună în lună sau mai rar, le
lua acasă să le spele Cecilia. Dar în interiorul său Ludovic se ştia
în permanenţă altcineva decât cel văzut de lume şi chiar se supăra că oamenii nu-i observau nota specifică. Cu şervetul de
frizerie în jurul gâtului părea despărţit de partea sa pământeană,
lăsând la vedere un chip banal fără nicio trăsătură memorabilă.
Îşi cercetă în linişte persoana care începea de la mărul lui Adam
în sus. De ce de la mărul lui Adam? Poate şi ăsta era un semn al
reuşitei sale sau al eşecului. Oglinda făcea abstracţie de fizicul
său întreg şi, primind sugestia, Ludovic nici nu-şi mai simţea
restul trupului. Avea în faţă un cap de bărbat, o operă de sculptură conformă cu modelul până la identificare aşezată pe postamentul de un alb neutru. Un portret cu ochi negri, grei, duri,
deloc prietenoşi, ochi ai unui personaj care suferă la vedere, fără
spectacol şi fără să se ascundă adică, dar nici nu arăta vreun interes pentru impresiile lăsate altora, pentru ce va crede lumea
despre el. Nu părea a fi dintre martirii sau damnaţii angajaţi
într-o bătălie cu fiinţe din afara sa, cu un Dumnezeu exterior
sau cu vreun alt superior pământean. Supus doar viermilor săi,
Ludovic nu-şi mai aparţinea. Ca mulţi dintre noi, părea să fie un
obsedat nepericulos pentru alţii, dar nici folositor. Aceeaşi duritate i se prelungea în cutele de pe faţă accentuându-i trăsăturile
bărbăteşti, mai grave decât şi le ştia. Privea în oglindă un cap de
expresie, rămas şi după cutremur, pe consola unei vile din Pompeiul îngropat sub capriciile vulcanului. Un cap de marmură înnegrită uşor de lavă, cu expresia umbrită de o pornire fanatică
pe care trecerea a două milenii nu o ştersese. Greu l-ar fi
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convins cineva că adevărul stă în alte argumente decât ale sale şi
nici nu l-ar fi interesat asta. Avea crezul său şi pentru acel adevăr
se va bate. Asemenea oameni nu mai glumesc, ei iau viaţa în serios dar, pe cât se păstrează de lucizi, pe atât îi sperie şi riscul cel
mai mic. Da, cred că mâine o să mă îmbolnăvesc, rosti Ludovic,
deodată, cu voce tare, încât frizeriţa încremeni cu foarfecele înfipt în părul său. Cu tactul celei care are de-a face cu tot felul de
oameni, nu l-a contrazis, ba l-a măgulit în stilul meseriei sale: Şi
eu cred, nu arătaţi prea bine... Ludovic îşi dădu seama că s-a trezit vorbind şi restul replicilor şi le desfăşură tăcut doar în dialog
cu portretul de marmură din oglindă. Sentinţa abia rostită părea greu de schimbat şi se privi cu toată antipatia de care se ştia
în stare pentru că îi ura pe cei nehotărâţi, dezertorii din propria
lor voinţă: N-are rost să stric ziua altora cu viermii mei... Îl intrigase şi altădată cum o mică întâmplare pusă la cale de un ins din
afara unui sistem sau de hazardul ignorat de organizatori, poate
strica un program, poate nenoroci un om tulburând în acelaşi
timp sute de destine. Avea în sinea lui veşnic incandescentă nenorocirea pe care a trebuit să o suporte împreună cu fiul lor mai
mare, Silviu, cel realmente ucis de o asistentă neglijentă care uitase, ce ghinion, să sterilizeze acul de seringă.
Da, n-are nici un drept să se amestece, cu viermii lui, în lumea altora tăbărând în forţă peste viaţa lor, fie şi a preşedintelui,
numai pentru că, aşa, întâmplător, trecuse şi el prin oraşul ăsta.
Ludovic nu va face asta. Abandonarea îl demolă rapid toropindu-l cu o senzaţie foarte plăcută, ca un orgasm violent aşteptat
îndelung. Acum ar fi vrut să doarmă. Glisă moale în scaunul lejer lăsându-şi capul în braţele frizeriţei ca în seama unei amante
şi infirmiere deodată. Dar, îi trecu prin minte lui Ludovic, şi în
mâinile unui călău şi-ar fi lăsat capul cu aceeaşi lipsă de griji. Ea îi
mângâia acum părul cu gesturi profesionale din care nu reuşise să
alunge în întregime feminitatea... Brusc, cu un ţipăt de pasăre surprinsă de uliu, oglinda din faţa lui, mai bine de un metru pătrat
de sticlă, crăpă fără nici un motiv la vedere, căzând cu violenţa
unui ţipăt în două cioburi mari pe marginea de faianţă a chiuvetei. În cât se mai păstrase din oglindă, Ludovic o zări pe frizeriţă
făcându-şi repede semnul crucii, descheindu-şi încă un nasture
la bluză să-şi scuipe în sân: Doamne, ăsta chiar e semn rău! Ludovic părea să nu observe nimic continuând să privească înainte
peretele dezgolit contemplându-se mai departe pe sine în fantoma oglinzii dispărute. Cine l-ar fi privit atunci ar fi zis că oglinda
s-a spart datorită presiunii infernale din privirea lui. Bucata aceea de perete, cât fusese acoperită de oglindă, adăpostise ca într-o
ascunzătoare fabuloasă o lume care sperie orice fiinţă trăitoare
în lumina zilei. Dintr-o dată zeci, sute de fiinţe vizibile sau nu şiau văzut deconspirată existenţa lor ocultă. Apăruseră instantaneu,
zburând, bâzâind sau târându-se numai, fluturaşi de molii, musculiţe, gândaci coloraţi în toate felurile, păianjeni, alte insecte în
formă târâtoare încă, abia ieşite din ouă, din larve... Altele plecaseră cu ani în urmă, muriseră, după ce lăsaseră moştenitori vii sau
doar mici pete, semn că de pojghiţa de var îşi agăţaseră efemerele
lor cuiburi de prăsilă. Se adunaseră, probabil, din imaginile atâtor şi atâtor capete care trecuseră pe acolo sub pretextul unui tuns,
al unui ras, dacă nu se lăsau păcăliţi pentru o frecţie sau un spălat ca înaintea unui mare eveniment din viaţa lor. Toate insectele
acelea, rămase ascunse, te priveau probabil prin oglindă, drept
călugăriţe ale unei credinţe neştiute. De acolo trebuie să-şi fi tras
acele fiinţe nebănuite puterea de a hipnotiza voinţele pământeşti,
otrăvindu-ne cu unde de nedepistat de banala pupilă omenească.
În câteva secunde spectacolul luă sfârşit şi tot ce se putea târî ori
zbura, dispăru din câmpul vederii aflând repede alte unghere în
care să-şi depoziteze pe mai departe taina lor. Inginerul Corodan
privea fascinat la bucata de perete purtând urmele unei lumi fabuloase cu totul neştiute nouă şi care, prin peretele de oglindă, se
privise faţă în faţă tot cu alţi şi alţi clienţi şi asta durând de ani de
zile. Acum venise el şi pusese capăt acestei ipocrizii. Nu, acesta
nu putea fi un semn rău, ba dimpotrivă. Un miros fin de mucegai
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vechi, uscat, îi pătrunse în nări excitându-l aproape cât pentru
un strănut. Lipsindu-i poate încă două granule de praf care să-i
completeze doza, Ludovic nu strănută. Frizeriţa tocmai îşi revenise din spaimă hotărâtă mai întâi să-şi servească clientul până la
capăt, nici nu mai avea mult, şi după aceea să adune şi să care cioburile de pe jos... Dar pe Ludovic nu-l mai interesa tunsoarea iar
pe frizeriţă o băgă în seamă mai puţin decât pe oricare altă musculiţă de pe acolo. Citise numai ecusonul ei descoperind amuzat
că o cheamă tot Cecilia, ca pe soţia lui sau ca pe bătrâna aruncată
în plin ocean, amănunt care îl linişti complet, intimitatea aceea
de frizeriţă, victimă, şi soţie amorţindu-l ca o baie caldă. Faptul
că femeile din jurul său rămăseseră cu acelaşi nume nu îl speria,
nu îi dădea de bănuit că ceva nu-i în regulă... E bine să fie şi tuns,
asta nu-l va obliga la nimic. Dar nu se va mai duce mâine la fabrică, nu are nici o datorie, a promis din politeţe liderului de sindicat
că va fi acolo, aşa ca din partea inventatorilor. Este sigur că se vor
descurca foarte bine şi fără el. Ziua de mâine face şi ea parte dintr-un circ în menajeria căruia Ludovic se vedea silit să intre, să se
lase prins în cuşca nevoilor sale meschine, de unde nu va mai ieşi
când şi cum va dori. De ce să se lase folosit de directorul fabricii,
de Stancioc cu tot sindicatul său, de ce s-ar lăsa folosit de preşedinte, când el are alt drum?
Şi de unde boala de a te speria de oameni doar din respect
pentru ei? Şi aşa, Stancioc, cu toată pretenţia sa că se îngrijeşte
de pâinea celor din fabrică, nu-i nici el decât un vierme oarecare
în imaginaţia vreunui suprapământean, dar un vierme care n-o
să facă niciodată aripi, deşi ştie să se folosească de alţii. Zilele
astea ar fi vrut să se folosească de Ludovic, de aceea ar vrea să-l
împingă în faţă când vine preşedintele, alt vierme şi el... Îi ştie
Ludovic prea bine pe toţi ăştia – nişte viermi... Numai că preşedintele, recunoştea inginerul, e un vierme de mare succes şi cu
aripile crescute... I-o va spune, trebuie să i-o spună căci ăstora le
place să fie flataţi. Preşedintele se zbate şi el să-şi întindă aripile
peste viermii altora şi nu poate pe cât ar vrea, Ludovic ştiind că
este o bătălie ascunsă şi în subsolul viermilor prezidenţiali. Pentru atâta măcar şi tot merită să-l respecte, să-i strângă mâna...
Plăti apatic, fără răbdarea ca frizeriţa să-i mai scuture părul de pe spate sau să-i asculte îndemnul pentru un cât de mic
bacşiş: Să vă fie de bine, domnu’... Nu se mai privi în ciobul de
oglindă, începuse să se sature şi de chipul său care îl trăda tot
mai mult. Ieşi dezarticulat şi moale, păşind spre casă în stare de
moluscă. Şira spinării i se surpă subit, frânghie gata să se prăbuşească parcă sub o beţie venită din interior, ca sub o beţie
aşteptată. Strănută abia acum şi senzaţia rară de moleşeală nu-i
displăcu. Dimpotrivă, îl reconfortă eliberându-l dintr-un corset
prea multă vreme strâns şi care îl silea să stea în două picioare,
să se ţină drept, să vorbească şi să gândească pe un traseu anume lăsat de alţii. Rezistă tentaţiei să se târască în felul unui animal dizolvat în lichide, să nu gândească gândurile acelea şi să nu
înţeleagă nimic din gândurile altora.
Până la blocul unde locuia avea de traversat un părculeţ cu
câteva bănci. Căută una dintr-o margine şi, strănutând din nou,
în linişte, se aşeză cu spatele la stradă. I-ar fi displăcut să-l vadă
un cunoscut tocmai acum, să-l bată la cap cu cine ştie ce prostii. Scoase din buzunar cele două verigi deschise, două râme încremenite, purtate mereu la el ca un însemn al unei logodne
încheiate printr-un jurământ secret. Acele inele deformate se
împerecheau numai într-o poziţie precisă şi, tot aşa, se şi desfăceau. Din zeci, din sute de variante posibile, doar în una singură verigile se îmbinau sau se despărţeau şi numai el ştia poziţia.
Nu trebuia să forţezi, să raţionezi, să te concentrezi. Ajungea
să potriveşti cu degetele poziţia, să simţi în podul palmei forma îmbrăţişării lor, sensul mişcării viitoare, şi atunci se petrecea,
miraculos, împerecherea sau dezbinarea lor. Se juca cu verigile
pe întuneric, cum alţii îmbină până la epuizare, pătrăţelele colorate din cubul acela magic, aşa cum credincioşii mângâie mătăniile de chihlimbar numărându-şi rugăciunile nopţii. Îşi făcuse
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singur verigile în altă formă decât le văzuse la cineva, simplificându-le până deveniseră uşor de manevrat ca o jucărie. Da, aşa
păreau, ştia bine... Deşi arătau ca un breloc oarecare, un gadget
de vândut în pungi de plastic, avea în mână un sistem de asigurare uimitor de simplu şi de eficient, bun să înlocuiască foarte
ieftin milioane de încuietori sofisticate, dar cu nimic mai sigure. Puse la capătul unui lanţ, verigile sale, aparent deschise, pot
păzi o bicicletă lăsată în parcare ori legată de un stâlp, pot închide porţile unei grădini, pot îmbuca piesele de harnaşament...
Modelate dintr-un metal bun, de ce nu şi din argint sau din aur,
deveneau originale încuietori de genţi sau accesorii uşor oculte
la cordonul unei rochii de seară pentru o vedetă. Dar unde nu-i
bună o încuietoare neconvenţională? Ludovic se gândise la ceva
şi mai spectaculos şi ştia că invenţia sa va avea un efect sigur, cu
condiţia unei lansări senzaţionale. În această mică scamatorie,
deloc periculoasă dar foarte îndrăzneaţă, vroia să atragă pe preşedinte cu sau fără voia acestuia. Concepuse şi încercase o pereche de cătuşe, pe brevet va scrie brăţări, care se fixau instantaneu
de încheietura mâinii cuiva ca un simplu gest de salut. N-avea
nevoie de chei ori de cifru, totul fiind mai uşor decât îşi putea
imagina cineva, bazându-se numai pe precizia câtorva zecimi
de milimetru. Orice forţare ori enervare devenea zadarnică şi
te făcea ridicol.
Cu aceste brăţări din oţel inoxidabil, una prinsă de încheietura sa, alta pusă fulgerător preşedintelui, ca un cadou, când îşi vor
strânge mâinile, Ludovic Corodan vroia să-şi lanseze invenţia fiind convins că toţi oamenii de pază, câţi vor fi, n-or să reuşească
să-l elibereze, să-i despartă. Întreaga întâmplare se va filma, toate
zbaterile şi încercările prestigiosului său ostatic vor rămâne înregistrate, uimind şi bucurând norocoşii ziarişti aflaţi în preajmă.
Apoi, printr-o mişcare uşoară, neobservată, va deschide cătuşa
proprie, lăsându-i cadou invenţia sa preşedintelui. Ar fi urmat,
nu se îndoia nicio clipă, triumful său, devenind în câteva minute
celebru în toată lumea, ştirea fiind preluată cu siguranţă de BBC,
de Francepress şi Reuters, agenţii care au corespondenţi şi la noi.
S-ar fi despărţit cu o strângere de mână, ultima, ca între prietenii
care ştiu să suporte o glumă, fie şi pe pielea lor.
Asta s-o creadă Stancioc, liderul de sindicat, că Ludovic se
va lăsa folosit pentru aranjamentele altora. În fapt va fi invers.
Şi Stancioc, şi directorul, şi toţi ceilalţi, prefectul şi oamenii din
ministere, cei din serviciul de pază şi ziariştii chiar, ba şi preşedintele, mai ales el, vor fi nevoiţi să-i cultive viermii săi faimoşi,
să-i ajute să facă mai repede aripi. El n-o să se lase folosit de nimeni şi nu-şi va îndemna viermii să lucreze pentru gloria altora.
Mai bine îi striveşte cu mâna lui... Scena se va petrece fulgerător
încât nu-i va lăsa nimănui timp de reacţie, de împotrivire. Din
momentul acela, indiferent ce se va mai întâmpla, lovit, strivit,
ucis ori, într-un caz fericit, judecat şi condamnat, totul va lucra
în favoarea sa şi, se înţelege, brusc vor creşte aripi la toţi viermii
lui ascunşi şi, în primul rând, lui însuşi. Atunci Ludovic Corodan va zbura înconjurat de tot alaiul de viermi. Va veni vremea
gloriei sale şi nimic nu va mai avea cum să i se opună. Nu trebuia decât să dea mâna cu preşedintele...
Se făcuse seara când se trezi din reverie. Se ridică de pe bancă şi simţi cum îi trecuse şi moleşeala. Şira spinării i se îmbăţoşase din nou, revenise la verticală şi îl cuprinse calmul săritorului de la trambulină. A înţeles că ce fusese mai greu împlinise
deja, îndurase calvarul interior al urcării treptelor, timp în care
se mai putea răzgândi. Cecilia, soţia sa cu cicălelile zilnice, Simică cel veşnic îndatorat la bancă şi la angrosişti, fiul său Robert care încă nu-şi găsise calea, directorul fabricii şi Stancioc
şi chiar preşedintele, toţi au rămas jos iar el, inginerul Ludovic
Corodan, nu se va mai întoarce la ei. Mai bine moare decât să
revină în mlaştina lor în care niciun vierme n-ar putea trăi. El a
ajuns la înălţimea care îi ameţea pe cei de jos, prin asta distanţându-se de ei. Acum urmează partea cea mai uşoară pentru
Ludovic. Va sări!
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Cătălin Andrioaie

R

Clipitul Impar

Noaptea nu e întuneric

Raul clipi.
Camera în care se află Raul este visul oricărui familist convins care cochetează cu ideea de a deveni burlac. E o cameră mare, albă, foarte la modă. Are şemineu, câteva tablouri abstracte care te duc cu gândul la
senzualitate şi voluptate, un birou imens, dar neutilizat. De asemenea, prin cameră o sumedenie de gadgeturi (plasmă, sistem audio, aer condiţionat, lumini ambientale etc.), care, însă, nu pot fi văzute, ele fiind inteligent integrate sau mascate de către unele piese ale
mobilei negre sau ale pereţilor sau tavanului fals. Designerul de interior a avut mână liberă. O cameră mare,
în trend, dar impersonală. În fotoliul negru, de lângă
şemineu, stătea Raul. Părul lung, strâns în coadă, pare
mai închis la culoare decât fotoliul. Tenul alb, iar ochii
mari, verzi – de copil.
A clipi. Închizi ochii – deschizi ochii. Două acţiuni
aflate în antiteză care se unesc sub definiţia aceluiaşi
verb. La nivelul substantivului, „clipitul” e ca „viaţa”: te
naşti, mori – iarăşi două acţiuni antitetice...
...Am putea spune că în viaţă deschizi ochii doar
odată şi îi închizi tot doar odată...în rest, clipeşti...
Un fel de definiţie romantică a vieţii. Clipitul e un
şir perfect de paranteze. Indiferent cât de mare ar fi
acest şir, la nesfârşit, când aduni iese un număr par. Nu
ai cum să deschizi ochii fără să-i închizi. Raul clipi...
Stă cufundat în fotoliu cu picioarele ridicate pe birou. O scrumieră îi acoperă buricul. Stinge o ţigară.
Scoate o alta din pachetul care urmează a fi aruncat,
căci acum este gol.
Unde e bricheta?
Pe birou nu, pe mânerele fotoliului – nu, poate a căzut...da, uite-o, e la piciorul fotoliului.
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Sună mobilul. Raul nu răspunde...ştie cine e. E
Amalia – a rămas însărcinată. Şi de ce îl sună pe el?!
E problema ei! Putea să ia pastila! A făcut o alegere.
Acum trebuie să şi-o accepte! Nu e problema lui!
După ce telefonul se opreşte din sunat, Raul verifică
totuşi...trei apeluri pierdute şi două mesaje. 3 apeluri
Amalia. Un mesaj Amalia: „Ai citit mesajul pe care ţi
l-am trimis? De ce nu răspunzi?...” Da, l-a citit, dar nu
e problema lui. Al doilea mesaj – impresarul lui:”Luna
viitoare concert Spania şi Portugalia? DA sau NU! Spaţiu de un rând...GLUMEAM – DA”. Raul zâmbi. Aruncă telefonul pe birou, stinge ţigara. Ia scrumierea şi bricheta şi le pune pe parchet. Se ridică, ia chitara şi începe să cânte.
Raul este un faimos cântăreţ de blues. Frumos, bogat, celebru şi talentat. Adunate, aceste patru cuvinte îl
fac foarte probabil pe al cincilea – arogant, dar şi pe un
al şaselea – egoist.
Nu repetă mult şi realizează că trebuie să iasă după
ţigări. Tare ar mai fuma acum ceva! Ar trebui să se lase
– pauză în gândul lui Raul, după care continuă – de ideea de lăsat!
Se uită pe geam şi vede că plouă cu bălţi mari. Calculează – 300 de metri până la magazin, 300 înapoi =
ud leaorcă. Pauză. Trebuie să fumeze! O maletă, sacoul,
se încalţă, umbrela, cheile de la casă, cardul, deschide
uşa, închide uşa şi o încuie, deschide umbrela, un pas
şi iată-l în ploaie.
O durere mare de cap. Sunetul nu mai este continuu.
Este întrerupt. O secundă un sunet, o secundă nimic...
Lui Raul îi părea că aude două corzi de chitară: SI şi
RE ciupite în acelaşi timp şi apoi, oprite sau mutate. Iar
ciupite, iar mutate... Se uită în jur. Ritmul devine tot
mai alert. Ameţeala îl face să creadă că stropii de ploaie
se învârt în jurul lui. Simte o durere între coastele flotante perechile 11 şi 12...
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Durerea pare să fi trecut de apogeu, acum descreşte,
la fel şi ritmul chitarei.
Totul pare normal. Raul se ridică. Durerea şi ameţeala îl trântiseră pe ciment. Se uită în jurul său după
umbrelă, dar nu o vede. Imediat constată că deşi plouă...
el nu simte nicio picătură. Nu este ud deloc! Ciudat...
Simte o privire.
La capătul aleii, un vagabond. Haine rupte, fără expresie. Lui Raul îi este jenă, dar trebuie să treacă pe
lângă acel om. Nu are de ales, aşa că înaintează. Cu cât
se apropie, cu atât observă ciudăţenia. Omul, deşi are
hainele şi stilul vestimentar al unui cerşetor, are o faţă
foarte bine îngrijită, părul lung, blond, într-un cuvânt,
un om al străzii care arăta foarte bine.
La trei paşi de acest om, Raul se opreşte. Nici vagabondul nu e ud. În jurul său plouă. Şi în jurul lui plouă.
Continuă să se uite la el, fără a spune nimic.
- Doar tu mă vezi, spune arătania de om. Eu nu exist.
Voi exista! Dar acum nu exist. Raul nu spune şi nu gândeşte nimic.
- Eu trebuie să îţi spun ţie o poveste! Asta e misiunea mea.
Raul clipi.
Se trezeşte. Tremură tot. Simte transpiraţia de pe
faţă. Corpul său se resimte. Atunci când muşchii se relaxează după o perioadă de încordare, simţi mici înţepături; mici, dar infinite. Lui Raul, acest sentiment îi
aduce aminte de apa minerală. Ca şi când ar avea mii
de sticluţe de apă carbogazoasă în tot corpul său, iar cineva le-ar desface capacele la toate odată. Acum!
Cu toate acestea, Raul zâmbeşte!
A fost doar un vis!
Unde sunt ţigările? Trebuie să fumeze! Vede scrumiera şi bricheta pe parchet!!! Ciudat...Pe mânerul
fotoliului e pachetul...Se ridică încet din pat şi se îndreaptă temător înspre birou. Se opreşte în dreptul fotoliului. Ia pachetul. Inspiră! Deschide pachetul...o ţigară. Expiră uşurat!
Aprinde ţigara!
Inima nu mai bate aritmic! Inima omenească e un
sistem de percuţie, e o tobă mare, cu pedală, cu cinele, tum-uri şi premier. Câteodată cântă rock, câteodată
cântă romanţe. Ea e tot timpul prezentă, chiar dacă, la
unele melodii, nu o simţi.
La nivel conceptual, inima, viaţa, clipitul, toate
acestea sunt interconectate şi implicite. Nu pot exista
independent. Şi mai au un lucru în comun. De cele mai
multe ori, noi nu suntem conştienţi de ele. E ca şi când
becul ar uita de uzina electrică, pământul de Soare şi
omul de zâmbet. Zâmbetul e viaţa. În rest, e clipit. Deschizi ochii, închizi ochii!
Raul clipi!
Stinge ţigara. Sună telefonul mobil, dar nu are chef
să răspundă. E cufundat în blestemul creaţiei. Ar trebui să scrie o melodie specială pentru tobe. Tobe şi chitară. Dar să fie ceva diferit. Ceva care să facă oamenii să tresalte. Să fie răspunsul la o rugăciune. Divin şi
neaşteptat!
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Telefonul se opreşte din sunat. De fapt din vibrat...
se corectează Raul.
Totuşi ar trebui să verifice! Poate e impresarul...Deschide telefonul. Trei apeluri ratate şi două mesaje. Sângele este pompat cu putere şi repeziciune prin vene.
Este propulsat de piciorul drept care apasă într-un ritm
alert pe pedala tobei mari. Raul aruncă telefonul pe fotoliu. Se duce lângă fereastră şi priveşte spre alee. Vede
bălţile. Ştie că trebuie să iasă.
Peste un minut simte ploaia. Întinde mâna şi imediat resimte picăturile reci. Nu înţelege. Ce se întâmplă?
Nimic, ce să se întâmple? Doar nu se aşteaptă ca
ploaia să îl ocolească...Aşa e. A fost doar un vis!
Totuşi cerşetorul...Raul se uită spre capătul aleii.
Acolo vede un cerşetor interesat de pubelele cartierului.
Raul aleargă spre el.
Când ajunge destul de aproape încât să îl poată vedea perfect, Raul se opreşte. Nu e blond cu părul lung,
ci brunet cu părul scurt şi un un aspect total neîngrijit.
Omul pare mai degrabă speriat.
Raul observă că şi pe cerşetor îl atinge ploaia.
E o prostie! Cu toate acestea....
- Bună seara, şovăie Raul, aveţi cumva vreo misiune?
Niciun semn, niciun gest, niciun sunet!
- Trebuie să îmi spuneţi vreo poveste?
Nimic, nici măcar sunetul stropilor care ating doi
oameni într-o seară de toamnă.
- Dacă trebuie să îmi spuneţi ceva, vă rog, nu mai înţeleg nimic! Ce trebuie să fac? Cerşetorul pare să capete mobilitate...se scarpină după ureche şi îl priveşte pe
Raul nedumerit. Cu toate acestea, răspunde:
- Trebuie să îmi dai....nişte bani?!
Raul clipi.
Cinci minute mai târziu, el şi omul din capătul aleii
se aflau în faţa şemineului.
Nu şi-au spus nimic de când au intrat în casă. Au
fumat. Cerşetorul a inspectat în tăcere locuinţa şi l-a
privit pe furiş pe Raul. Acesta vedea din ce în ce mai
tare că greşise. A fost doar un vis.
- Povestea, spune omul cu mult bas în voce, este următoarea. Eu...cerşetorul ezită. Se uită din fotoliu la
Raul care stătea în poziţia focului de tabără pe parchet. Întinde mâna şi ia de pe birou banii pe care Raul
îi dăduse imediat ce au intrat în casă. Îi numără şi îi
îndesă rapid în buzunarul scurtei pe care o purta. Îi
mai aruncă o privire şireată lui Raul şi continuă. Eu...
eu vin dintr-o altă lume. Vin dintr-o lume a puterilor
paranormale. Fiecare individ din această lume are un
dar, ceva special. Unii zboară, alţii se teleportează, unii
sunt invizibili şi aşa mai departe, tot ce îţi poţi imagina.
Dar...doar câte o putere. Nu mai multe. E imposibil. De
exemplu, puterea mea este norocul. Adică întotdeauna
câştig. Ei bine, pe această planetă de câteva miliarde de
indivizi, există un singur om care a ales să nu îşi folosească puterile. Noi, întotdeauna am crezut că nu are
nicio putere. El şi-a întemeiat o familie, a crescut un
fiu. Şi toate acestea fără ajutorul paranormalului. Raul,
tu nici nu îţi dai seama cât de greu i-a fost. Adică, imaginează-ţi că toţi avem ceva de oferit. El nimic. Nimeni
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nu-l angaja. Cu toţii râdeam de el. Toţi credeam că e
blestemat. Era ceva diform, ceva bolnav, până la urmă,
anormal.
Până într-o zi, când unii dintre aceia care au ales
să-şi folosească puterile în scopuri greşite au vrut săşi bată joc de nevasta sa, o femeie foarte frumoasă. Cu
toţii ne întrebam ce a văzut la el. Nimeni nu înţelegea.
Ne-am gândit că era nebună. Puterea ei era râsul. Întotdeauna făcea omul să se simtă bine. Pentru asta trebuie să fii puţin nebun. Ei bine, când acest om a plecat
de acasă pentru a-şi duce fiul la şcoală, banda celor Răi
a profitat de ocazie şi i-au răpit nevasta. În aceeaşi zi, ea
a fost găsită moartă. Soţul ei a reînviat-o. Şi mai mult,
i-a căutat pe cei care îi făcuseră atât de mult rău iubitei
lui şi i-a omorât pe toţi.
Atunci, toată planeta a aflat că acel om era singurul
care deţinea toate darurile. El putea face tot. Omul de
care toţi râdeau era suma tutror...ironic, nu?
Asta a fost o lecţie pentru noi toţi...Oricum, nu asta
e povestea pe care trebuia să ţi-o spun...dar ne va ajuta
mai încolo. Tu trebuie să ştii altă poveste. Una care s-a
petrecut aici pe planeta voastră.
Raul clipi.
Nu crede nimic din ceea ce aude şi îşi dă seama că
este în primejdie. Cum să reacţioneze el aşa după un
vis? Ar trebui să se ducă la un psiholog ceva! Să se verifice! Poate e bolnav. Oricum, nu îi pare rău. Acest om,
deşi nebun, i-a dat o idee. Acum ştie care va fi următorul lui hit muzical. Acest cerşetor îl inspiră. Ascultându-l, şi-a dat seama cum trebuie să sune acel duo
tobe-chitară...De-abia aştepta să-şi termine povestea şi
să plece. Imediat după ce va ieşi pe uşă, va transcrie
cântecul din cap pe portativ şi tabulatură. O, da! Va fi
ceva genial.
Cerşetorul zâmbi. Îi aruncă lui Raul o privire profundă, ca şi cum i-ar auzi gândurile.
- După cum spuneam, continuă el, este vorba despre fata celui mai bogat om de pe Pământ. Ea s-a îndrăgostit de un băiat. Pe scurt: după ce părinţii fetei l-au
cunoscut pe băiat, i-au interzis acesteia să-l mai vadă.
Normal că nu i-a ascultat. Mai târziu, a rămas însărcinată cu copilul acelui băiat. Părinţii fetei află, iar băiatul
dispare. Fetei i se dă de ales: renunţă la copil şi vieţile
lor merg mai departe ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat sau nu mai este recunoscută de familie, nu mai primeşte nimic, nici măcar un ban şi din acea clipă, ea trebuie să devină un om al nimănui. Ruşinea familiei era
prea mare. De aici, povestea devine interesantă. Femeia
a ales să păstreze copilul. Nu şi-a putut convinge tatăl,
aşa că a plecat în lume. Familia ei a declarat-o moartă.
Cu banii şi cu relaţiile lor, acea fată nu mai exista.
Ea, mai întâi, a cerşit. Apoi, a găsit adăpost la o mănăstire – unde a şi născut un băiat. A primit ajutorul de
care avea nevoie pentru a creşte acel copil. Cu timpul,
şi-a găsit de muncă, astfel încât, atunci când băiatul a
împlinit 7 ani, locuiau într-o casă închiriată. Mama lucra de luni până duminică. Chelneriţă la un bar, menajeră într-o casă de bogătaşi după program, dar şi croitoreasă în timpul liber. Toate acestea pentru copilul ei,
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din dragoste pentru el. Acesta creştea de la an la an.
Deşi s-ar putea spune că mama lui nu avea timp pentru nimic altceva în afară de muncă, ea era întotdeauna
acolo pentru el: când era o problemă, când era o festivitate la şcoală. Orice şi oricând. A făcut în aşa fel, încât
acest copil să înveţe ceva foarte important: să zâmbească din suflet şi să-i facă şi pe alţii să zâmbească. L-a învăţat să fie bun şi întotdeauna să-i ajute pe cei din jurul
său. La 18 ani, băiatul s-a îndrăgostit de o fată. Fata ştia
de dragostea lui, dar nu i-o arăta. Nu după mult timp,
au ajuns împreună. Fata vroia mai mult în ceea ce priveşte situaţia materială a partenerului său, astfel încât
a acceptat avansurile unui om mai în vârstă, dar bogat.
Bogdan, căci aşa îl chema pe îndrăgostitul nostru,
o surprinde într-o seară pe Melania, iubita lui, la braţul omului bogat. Bogdan vroia să-i facă o surpriză romantică Melaniei şi nu îi spusese de intenţia lui de a
o vizita. O lacrimă a atins trandafirul care îi era sortit
Melaniei. Bogdan se şterge la ochi şi se întoarce. Bătea
străzile de unul singur cu o lacrimă constantă în colţul
ochilor. Undeva, într-un parc, pe o bancă, o vede pe
Maria. Şi ea plângea.
Bogdan se îndreaptă spre ea. Când ajunge în faţa
ei, se opreşte. Aceasta se uită spre el cu o privire goală
şi tristă. Bogdan îi întinde trandafirul şi zâmbeşte din
suflet. Maria nu ar fi acceptat acea floare dacă Bogdan
nu ar fi zâmbit aşa cum a făcut-o. Atât de sincer! Atât
de cald!
- Acesta este Trandafirul Simplu, îi spune Bogdan
Mariei. Doar o singură petală a lui, continuă el, are puterea de a înlocui toate lacrimile din lumea asta cu zâmbete şi glume bune. Maria zâmbeşte şi ia trandafirul.
Bogdan pleacă mai departe în viaţa lui. Maria era artist.
Pictor. Plângea pentru că în acea zi a aflat de moartea
mamei sale. Peste trei luni, următorul ei tablou a fost
„Trandafirul Simplu.” În acest tablou, îl vedem pe Bogdan cum îi întinde trandafirul cuiva, căci acea persoană
nu apare pe pânză. Ceea ce a fascinat la această creaţie,
a fost zâmbetul celui care ţine floarea. Era ceva parcă
divin. Oricine vedea tabloul, simţea o alinare, o tresăltare, ca şi cum Dumnezeu i-ar fi atins. Peste ani, a devenit cel mai scump tablou. Doar în estimări, pentru că
Maria nu a vrut să-l vândă. Asta până în anul în care
a murit. În anul acela l-a vândut şi s-a confirmat şi în
realitate – de departe cel mai scump. Cu banii obţinuţi,
Maria a înfiinţat centre pentru oamenii fără adăpost.
Peste tot în jurul lumii. Atât i-a permis bugetul. La câteva luni a murit. Într-unul din aceste centre a fost primit şi Andrei. Un băiat de 19 ani. Părinţii lui muriseră
într-un incendiu cu 7 ani în urmă. Pentru că era fiu de
ţăran sadea, era semi-analfabet. Ştia şi putea să citească,
dar cu greu. Întotdeauna a vrut să progreseze în această direcţie, dar nu a avut timp. Până în acel moment a
fost ocupat cu... supravieţuirea. Din momentul în care
a fost acceptat în centru, Andrei s-a simţit ocrotit, iar cu
ajutorul programelor de reintegrare socială, el a progresat foarte mult pe toate planurile. Peste 10 ani, a devenit un scriitor cunoscut la nivel mondial. Scrierile sale
îi făceau pe oameni să zâmbească. Cititorii se simţeau
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iluminaţi de simplitatea sentimentelor, căci asta făcea el.
Nu scria cuvinte, ci sentimente. Oamenii simţeau o putere infinită de fiecare dată când citeau ceea ce scria el.
Unul dintre cititorii lui era Marius.
Marius – un cercetător ştiinţific. Specializarea lui –
bolile incurabile. În timp ce citea creaţiile lui Andrei,
Marius a avut o idee. Părea prostească, dar totuşi...peste câteva luni de experimente...el a descoperit leacul
pentru leucemie. Nu peste mult timp, a apărut şi cercetarea sa. Citind această cercetare, un alt cercetător a
avut o....idee prostească...care peste un timp s-a concretizat în leacul pentru SIDA...
Raul clipi.
Era stupefiat, niciodată în viaţa lui nu ar fi crezut
aşa ceva. Un cerşetor cu o asemenea imaginaţie.
- Tu ar trebui să fii artist, spuse Raul. Cerşetorul
zâmbi.
- Asta e povestea pe care tu trebuie să o ştii, afirmă
acesta cu blândeţe.
- De ce? Gândi Raul.
- Pentru că...răspunse cerşetorul...a fi important nu
înseamnă neapărat să fii vedetă, să fii cunoscut, să ai
bani şi să faci tot ce îţi trece prin cap. Din când în când,
a fi erou înseamnă a face ceva comun în defavoarea a
ceva măreţ. Este o lecţie din care trebuie să înveţi ceva.
Nu uita, orice minune este construită din minuni mai
mici. Acea mamă a ales copilul şi nu toţi banii din lume,
iar dacă a ales să îl aducă pe lume şi a întâmpinat numai greutăţi ca urmare a deciziei ei – lui nu i-a reproşat asta niciodată. L-a învăţat să fie bun şi să zâmbească sincer...Zâmbetul său a alinat inima Mariei. Maria a
imortalizat acel moment, pictându-l. Un gest care s-a
concretizat în bani mulţi. Bani care l-au salvat pe Andrei de pe stradă. Cu ajutorul acestor bani, Andrei şi-a
descoperit talentul. Talent care l-a iluminat pe Marius.
Marius care ajută indirect şi la tratarea unei alte boli
care până atunci era netratabilă. În final, zeci, poate
chiar sute de milioane de vieţi salvate. O minune, nu?
Raul clipi.
Nu spune nimic, dar gândeşte.
- Ştiu ce ai putea spune, continuă cerşetorul. Că nu
s-a descoperit încă leacul la aceste boli. Ei bine, trebuie
să recunosc, te-am minţit: această poveste nu s-a întâmplat. Ea se întâmplă.
Raul devine din ce în ce mai agitat. Consideră că a
ascultat destul; nu mai suporta..Voia să termine cu povestea asta stupidă.
- Ok, spune el. Bine, aşa o fi. Mersi mult, e ceva interesant în vorbele tale. Îmi voi învăţa lecţia! Bun...ai luat
banii...acum...
- E normal să nu mă crezi, spune zâmbind cerşetorul. Dar ia gândeşte-te de unde îţi ştiu numele. Tu nu
mi l-ai spus, iar în seara asta l-am menţionat, nu-i aşa
Raul?
Raul clipi.
Realizează că omul are dreptate. Dar cum? Ce se întâmplă? Nu... nu are sens!
- Raul, ascultă-mi sfatul, spune cerşetorul cu o voce
armonioasă: în viaţă clipitul este par; tu ai şansa de a
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clipi impar. De a te mai naşte odată...Adică de a deschide ochii de două ori şi să-i închizi doar odată. Nu
sunt prea mulţi care au şansa asta....Nu uita că puterea
mea este norocul...Apropo, ştii care e numele mamei
lui Marius? Amalia...iar tatăl...
Realitatea este ceva complex care pare simplu...Ce
este real? Ceea ce se întâmplă? Sau doar ce ştim noi
că se întâmplă? Iar dacă noi nu ştim, oare există? Majoritatea gândurilor unui om rămân gânduri, iar de
cele mai multe ori, până şi omul care le-a gândit le uită.
Aceste gânduri cum sunt: reale sau ireale?
Raul clipi.
O clipă...o clipă pare viaţa atunci când eşti pe patul
de moarte. O clipă e de ajuns pentru a te naşte. Întro clipă te poţi îndrăgosti. Acest substantiv feminin
este o unitate de măsură imperfectă pentru orice. Tot
ce e frumos durează o clipă...cu trecerea timpului vei
spune...”În acea clipă, în acel moment am...”. Ai făcut
ceva important, ai simţit, ai gândit...
O clipă este viaţa toată. Deschizi ochii, închizi ochii.
În rest, doar zâmbet!
Raul deschide ochii!
Se simte ud şi sărat. Apa minerală...Gâfâie accentuat. Apa minerală...a mai avut acest gând...Visul...ce
a visat?...Povestea...Cerşetorul...Eroii...Norocul...El întotdeauna câştigă...
Raul îşi roteşte ochii prin cameră fără a vedea nimic.
Totul se învârte. Aude corzile...Da...SI şi RE...le-a mai
auzit...Stropii îl ocoleau...Tobele...INIMA...piesa duo...
şi-o aminteşte...o simte...Povestea...cum era povestea...
nu ştie...a fost doar un vis...da, un vis...
Telefonul...vibrează telefonul...a, da...Amalia...
Marius...
- Alo, pauză..., bună Amalia, scuză-mă că nu ţi-am
răspuns! Cum? Nu m-ai sunat!? Pauză..Raul se relaxează..Aaa... scuze... nu ştiu de unde aveam sentimentul
ăsta..Amalia...pauză mare... Te iubesc!!
Raul a clipit. Împreună cu Amalia şi, nu peste mult
timp şi cu Marius. Peste 8 luni mai exact. Marius avea
12 ani când Raul a murit de leucemie. În acelaşi an a
murit Maria, dar şi părinţii lui Andrei în incendiu.
O clipă pare toată viaţa!
Orice copil visează să ajungă erou! Orice om crede
că are undeva un talent ascuns! Ceva special! El poate
salva lumea. Toţi îl vor aplauda şi îl vor iubi pentru totdeauna. Şi da, este adevărat. Numai că nu este nevoie
de puteri supranaturale! Până la urmă, sute de oameni
trebuie să mulţumească unui zâmbet sincer.
Raul a înţeles acest lucru! A înţeles diferenţa dintre
lumea cerşetorului norocos şi lumea noastră. Niciuna!
În fond şi cerşetorul zâmbea! Şi cerşetorul clipea!
Viaţa este un şir perfect de paranteze. Deschizi paranteza, închizi paranteza. Câteodată, închizi ochii fiind un om, iar atunci când îi deschizi eşti altul! Totul
într-o clipă. Raul a clipit!
În rest, tobe, chitări, ploaie şi zâmbet!
Realitatea e ceva simplu care pare complex.
Închizi ochii, deschizi ochii!
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DEBUT

Iustin Ungureanu, masterand al Facutăţii de Litere din Iaşi, se anunţă un prozator de bun-simţ, natural şi
consistent, inteligent şi echilibrat. Povestirile sale se hrănesc cu ficţionat, dar numai cu doza de care au nevoie,
încât să nu creeze naraţiunii mici indigetii şi spre a da bine sufletului cititorului.
LUCIAN ALECSA

Iustin Ungureanu

B

REVELION CU TÂLC

Bunicii mele nu-i place momentul trecerii dintre ani din
cauza zgomotului artificiilor care explodează în văzduh.
Tunetul lor artificial, bubuiturile care îi zguduie geamurile apartamentului şi îi sperie cele două pisici îi aduc
aminte de război. Nu a rămas cu traume în urma lui, însă
i-au rămas vii în minte unele momente din acea perioadă. „Era în preajma Anului Nou iar noi, adică mama,
eu şi fraţii mei, eram în refugiu într-un sat în apropiere
de Turnu Severin. Au fost câteva nopţi de bombardament
continuu în care ne ascundeam în râpa din spatele casei
unde stăteam împreună cu alţi refugiaţi. Îmi amintesc că
mama ne cânta şi ne ţinea strâns aproape de ea ca să ne
protejeze cu trupul ei, ca şi cum acel trup de carne ne-ar
fi ţinut drept scut împotriva suflului unei eventuale explozii. Ritmul melodiei era ţinut de bubuitul bombelor ce
cădeau peste oraş. Acel vacarm ce ne tăia respiraţia şi ne
întindea timpanele la maximum. Of...! Eram cu toţii vlăguiţi şi ştiu că la un moment dat mama a adormit. Atunci
fratele meu m-a luat de mână şi ne-am suit pe marginea
râpei ca să vedem oraşul – un nor de fum roşu străpuns,
la fiecare bubuitură, de câte un fulger alb-gălbui ce pulveriza totul în jur. În aer se simţea miros de sânge, sau
poate doar eu aveam acea impresie.”
Acestea mi le-a mărturisit acum trei ani când, în ajun
de Anul Nou, am ieşit în centrul oraşului ca să vedem
focul de artificii. Din nefericire se aşezase o ceaţă groasă
care ne împiedica să vedem spectacolul, lăsând la vedere doar o lumină colorată, adesea în roşu, asemeni unui
fulger rătăcit undeva printre norii de furtună, lumină
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care-i declanşă bunicii amintirea. De atunci, fiecare Revelion îl petrec alături de ea; aşa îi ţin de urât şi îi distrag
şi atenţia de la coşmarurile tinereţii ei.
Dacă va întrebaţi de ce am luat această decizie, în loc
să ma distrez cu prietenii mei, aflaţi de la mine că nici
eu nu sunt un mare fan al nopţii de Revelion, cauza fiind
tot zgomotul (însă de altă natură) – zgomotul petrecerilor ce-mi reverberează şi acum în minte; muzica dată
la maximum ce-mi zgâria timpanele de copil; manelele
care nu mă lăsau să dorm spre dimineaţă când aproape toţi invitaţii părinţilor mei erau beţi (sau, dacă nu,
măcar ameţiţi) şi care le mângâiau cele mai elementare
dorinţe sau frustrări. Poate că dacă nu aş fi fost singurul
copil din toată casă, mi-ar fi plăcut acele nopţi. Dar aşa,
eram mereu trimis la televizor, prietenul cel mai bun al
copiilor din generaţia mea, „ca să nu stau în fum de ţigară” sau „pentru că astea nu sunt discuţii pentru copii”.
Totuşi se mai găsea câte unul sau una care să mă ia la
dans, să mă mai învârtă şi să mă mai arunce pe sus, dar
îmi pierdeam repede cheful când ştiam că nu va dura
prea mult distracţia şi că va trebui să mă închid din
nou în cameră unde nici măcar televizorul nu-mi putea
ţine de urât din cauză că nu-l auzeam, atât de tare era
muzica. Mama nu avea timp de mine pentru că trebuia să servească invitaţii din care foarte puţini se ofereau
să o ajute, iar tata nici atât – era un fel de DJ ratat, cel
mai adesea beat, care se instala lângă combina muzicală,
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lăsând rareori să cânte o melodie până la capăt. Aşa că,
seara de Revelion era un total eşec pentru mine.
Astfel au decurs lucrurile până în adolescenţă când
am început să petrec cu prietenii mei, în felul nostru.
Dar până atunci a trebuit să suport acelaşi tipar – când
mă întorceam de la urat, casa, pe care o lăsasem goală,
era acum plină de adulţi şi, pentru câteva momente, deveneam centrul atenţiei tuturor: „Câţi bani ai făcut? Hai,
ură-mă şi pe mine! Ai să-mi schimbi nişte bani?” pentru ca, pe urmă, de voie de nevoie, să mă retrag.
Până pe la nouă ani luam şi eu masa cu ceilalţi, însă,
după aceea, am decis să iau masa separat dacă şi-aşa nu
eram binevenit în mijlocul lor; mă duceam în camera
părinţilor, unde era televizorul, mă băgam în aşternutul
alb, proaspăt schimbat („pentru ca Anul Nou să nu ne
găsească murdari”, aşa cum spunea mama când o ajutam să înfeţe plapuma) şi, vizionând programele stupide de Revelion, mâncam până mi se făcea greaţă. Se mai
întâmpla sa pătez cearşaful cu muştar sau cu pasta din
ouăle umplute şi, ştiind că mama are să se supere pentru asta, ştergeam repede cu un şerveţel umed din cutia
pe care o ţinea mereu în noptiera ei, după care fugeam
repede la mine în cameră unde încercam să-mi găsesc o
ocupaţie. Cel mai adesea ieseam pe balconul închis, trăgeam bine uşa după mine ca să nu mai fie zgomot şi citeam până mă usturau ochii de somn, făcând abstracţie
de frig. De aceea, după o astfel de noapte boleam vreo
trei-patru zile cu febră şi tuse.
La vârsta de treisprezece ani m-am „răzvrătit” şi, în
noaptea dintre ani, am plecat de acasă (nu de tot, ci doar
pentru câteva ore; dacă distracţia era rezervată doar
adulţilor, măcar de linişte să am parte). Aşa că m-am
imbrăcat bine ca să nu-mi fie frig (iernile nu erau ca
acum, nişte strănuturi alergice ale toamnei) şi am ieşit
pe furiş din casă (oricum, nimeni nu mă mai băga în
seamă). Nu mi-am propus să mă duc într-un loc anume,
dar, tot mergând, am ajuns pe malul lacului din capătul
străzii mele. M-am aşezat pe o bancă situată mai la dos,
în întuneric, pe o alee mai puţin umblată a parcului, bucurandu-mă de linişte şi privind apa îngheţată. Am stat
aşa vreo trei ore, timp în care am asistat la spectacolul
unei lumi încremenite.
Pe la ora două, pe alee a apărut un cuplu, probabil soţ şi soţie, ce se certa de zor, strigând unul la altul,
ea reproşându-i lui că a băut ca un porc, el numind-o
„curvă” şi „haită” şi înjurând-o de se cutremurau copacii,
până când el se întoarse brusc spre ea arzându-i o scatoalcă între felinare. Femeia se dezechilibră şi căzu cu
faţa în zăpadă. Stătu aşa vreo zece secunde după care se
ridică hohotind şi plecă în direcţia de unde veniseră. Se
împiedică. El îşi continuă drumul ca şi cum nimic nu
s-ar fi întâmplat, iar eu am rămas înţepenit pe bancă de
teama să nu fiu vazut (deşi erau slabe şanse) şi să mai încasez şi eu vreo una. Dar, odată liniştea revenită, m-am
calmat şi am continuat să contemplez sălciile uscate de
pe malul lacului. Nicio adiere care să înfioare crengile copacilor, niciun sunet care să-mi deranjeze urechea
atât de sensibilă în acea noapte. O jumatate de oră mai
târziu au apărut pe alee un băiat şi o fată. Din întuneric îi vedeam foarte bine – el avea vreo şaisprezece ani
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iar ea un an sau doi mai puţin. Păreau indrăgostiţi. S-au
aşezat la două bănci distanţă de mine, tot aşa, într-un
loc mai în umbră şi, fără niciun preludiu, ea îl descheie
la pantaloni, îi scoase penisul şi începu să-l frece uşor,
apoi din ce în ce mai repede şi mai violent, în timp ce
se sărutau frenetic. După puţin timp el scoase un servetel pe care, se părea că, îl avea deja pregatit şi se auzi un
scurt geamăt. Apoi el se ridică şi se încheie la pantaloni
luând-o de mână pe partenera lui şi aruncand şerveţelul. Totul se petrecuse atât de repede încât nici nu am
avut timp să procesez bine ceea ce vedeam. Am mai aşteptat vreo douăzeci de minute după care m-am ridicat
căci mă luase frigul. Am trecut pe lângă banca celor doi
îndrăgostiţi şi am zărit bucata de hârtie care ascundea
explozia alb-galbuie de plăcere a băiatului. „Ce fată fraieră! mi-am zis. El s-a ales cu ceva, însă ea nu s-a ales cu
nimic.” Puţin mai încolo mi-au ieşit în cale câteva pete
de sânge, semn că bărbatul îşi lovise destul de rău soţia.
Acasă nimeni nu-şi dăduse seama că lipsisem. M-am
dus direct în cameră unde m-am schimbat in pijama şi,
în ciuda bubuiturilor care ieşeau din difuzoarele combinei, am adormit. A doua zi, adică ziua de Anul Nou,
mama se trezi cu noaptea-n cap si îşi schimbă lenjeria,
deşi, cu o seară înainte, nu o pătasem cu nimic.
*
Anul acesta bunica mea a mai avut un invitat la masa
de Revelion înafară de mine: iubita mea, Laura. A fost
foarte încântată şi mi-am dat seama că nu se mai simţea vinovată pentru faptul că eu pierdeam noaptea asta
alături doar de o „hoaşcă bătrână” aşa cum obişnuia să
vorbească despre sine când se raporta la noi, tinerii. Bunica i-a povestit şi Laurei despre acea noapte de iarnă în
care a văzut Turnu Severin în flăcări, iar ea s-a dovedit
a fi foarte interesată. De fapt, s-au simţit atât de bine
împreună, încât, au vorbit doar ele până pe la vreo trei
dimineaţa când bunica dădu semne de oboseală. Şi-au
luat rămas-bun, după care am condus-o pe Laura acasă.
În drumul nostru am aruncat o privire şi la apartamentul părinţilor mei care zăcea în beznă. Ai mei nu mai
petreceau ca în tinereţe.
Întors acasă am găsit-o pe mama în bucătărie fumând în întuneric. Ceva era în neregulă. Am aprins totuşi lumina şi am vazut-o ţinându-şi la ochi gheaţă. Pe
marginea nării drepre se zăreau mici urme de sânge închegat. Mi-a spus că are de gând să divorţeze. Nu mai
voia să suporte „micile” nebunii ale lui tata. Mi-a povestit cum că, beat fiind, tata îşi cerea mereu în pat drepturile de soţ şi, în timp ce făceau sex, el o lovea peste faţă
nu tare, ca să nu lase urme, însă îndeajuns ca să-i dea
sângele pe nas.
- Asta îl excită pe el când e băut. Asta, şi să-l masturbez. Când e treaz e tandru, dar cand e beat devine un
animal. În noaptea asta, a întrecut măsura şi m-a trântit
cu faţa de colţul noptierei.
Am îmbrăţişat-o gândindu-mă la cutia de şerveţele
pe care o avea în noptieră, la feţele albe de pernă puse la
spălat pe care le vedeam din când în când cu mici pete
de sânge uscat, la ziua de Anul Nou de acum zece ani
când mama îşi schimba lenjeria.
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PERSoANELE:
oEDIPUS, un şchiop pribeag
IoCASTA, mama şi soaţa sa
LAIoS, tătînele său
ANTIGoNA, fiică şi soră
CREoN, un rîvnitor, fratele Iocastei
TIRESIAS, un profet orb
UN PĂSToR, UN SLUJIToR

oEDIPUS

NEPERSoANELE:
SFINXUL, o bestie
CoRUL, alcătuit din stîrvuri
mENADE, SATIRI, PoPoR.

cumnatul său. Cel ce dezlega enigma Sfinxului devenea regele
Tebei şi lua în căsătorie pe Iocasta. Edip a intuit răspunsul la
ghicitoarea Sfinxului şi astfel a ocupat tronul Tebei şi a luat de
soţie pe Iocasta, în realitate propria lui mamă. A avut doi fii:
Eteocle şi Polinice, şi două fete: Antigona şi Ismena. Mai tîrziu,
cînd regiunea a fost devastată de o ciumă, un oracol a atribuit
această calamitate faptului că asasinul lui Laios nu a fost încă
pedepsit. Edip a aflat cu această ocazie că cel vinovat era el. De
disperare şi-a scos ochii, iar Iocasta s-a spînzurat.”
George Lăzărescu, Dicţionar de mitologie, Bucureşti, 1992

PROLOGOS

Pe scenă e montată o estradă, închipuind o altă scenă de dimensiuni reduse. Pe ea urcă Antigona şi Creon, ducînd fiecare în
Nu există o versiune “adevărată”
spate cîte un cadavru. Aruncă leşurile în fundul scenei, unde
a mitului ale cărei cópii sau ecouri
nimeni
nu le va mai da atenţie.
deformate să fie celalte variante.
ANTIGONA:
(arătînd spre hoituri) S-au întretăiat fiii lui Oedip.
Toate versiunile aparţin mitului.
E
un
adevărat
blestem.
(Claude Lévi-Strauss, Antropologia structurală)
CREON: (dă din cap, sumbru) Din pricina crimei tatălui şi
fratelui tău. Ursitu-i-s-a la născare că-şi va spinteca tătîneDin pricina pierderilor în ţapi, această piesă nu va putea
le şi-şi va însămînţa muma. Iată de ce îi pedepsirã zeii
fi jucată prea des. Acţiunea sa se desfăşoară pe o estradă
neamu-ntreg.
aflătoare pe scena propriu-zisă. Întrucît mitul se săvîşeş- ANTIGONA: Ba nu, nu de aici veni năpasta, ci din pricina orte a-temporal, toate faptele vor fi cunoscute dinainte, atît
birii ce îşi dădu cu mîna luişi. Aceasta zeii nu răbdară, căci
de către spectatori – prin intermediul unor prospecte, de
numai ei pot împărţi dreptatea. Vei înţelege pe dată.

D

exemplu–, cît şi de către Persoane şi Nepersoane.
Iată un rezumat tradiţional al mitului lui Oedip :

EPEISODION I

“Edip. Fiul lui Laios şi al Iocastei. Voind să evite împlini- Scena, cu cele două hoituri în spate. Sfinxul e tupilat în mijloc.
Intră Oedipus şchiopătînd. În mînă cîntăreşte un chimir.
rea unui oracol care i-a prevestit că va fi ucis de propriul lui
fiu, Laios, după ce i-a zdrobit picioarele (gr. edip, cu picioa- OEDIPUS: Îţi mulţumesc, ô muză a hoţilor, tu Cleptomene. Îţi
mulţumesc pentru-acest dar de drum, căci Teba e încă derele umflate), l-a încredinţat pe Edip unui păstor pentru a-l
parte. (spre culise) Îţi mulţumesc şi ţie, drumeţe, că mi-ai
ucide. Salvat, /devenit adult/, dorind să-şi cunoască originea,
adormit în cale. (îşi pune chimirul furat, după ce îl scotoceşEdip s-a adresat oracolului de la Delfos, care îi prezise că îşi va
te,
apoi se pipăie şi îşi priveşte dispreţuitor picioarele) Schilav
ucide tatăl şi se va căsători cu propria lui mamă. În drum spre
gherou!
(spre sală) Scris e, aflaţi, voi ontice-nchipuiri, căTeba, la înapoiere, în urma unei neînţelegeri cu un străin, l-a
mi voi ucide tatăl. Mai mult: în aşternutul mumei voi inucis. Acesta nu era altul decît tatăl lui, Laios. În acelaşi timp, un
tra. Nerostnice cuvinte? De fel! Căci nu pot face-altminteri.
Sfinx (monstru cu corp de leu şi cap de femeie) pustia regiunea
Pentru-ăst
fapt primitu-mi-am pedeapsa încă din născare:
Tebei, al cărei rege era acum, după moartea lui Laios, Creon,
călcîiele zdrobite. Şi cum nebesnicul sobor nu osîndeşte pe
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Teatru

degeaba, silit sînt să-mi primesc fărădelegea. Eu, scălîmbul
răzvrătit, voi fi astfel cu cerul împăcat: că doară nu m-a pedepsit de-a surda. (se plimbă pînă la Sfinx şi înapoi) Dară
un gînd mă-ncearcă: e cu putinţă oare ca soarta-mi să fie
de ne-nvins? Să nu pot chiar deloc să frîng nerodnicia-i?
Pe aceste grele vorbe, intră Laios, regele Tebei, susţinut de un
slujitor.
LAIOS: Cumplită zici că-i fiara?
SLUJITORUL: Ca moartea pentru orb.
LAIOS: Făţoasă-i ?
SLUJITORUL: Chibzuieşte: şi leu e, şi femeie, şi pasăre, şi-aspic.
LAIOS: O, cine, cine oare ne va salva cetatea ? Îl zăresc pe Oedip şi se opresc. Îl măsoară chiorîş.
LAIOS: (către slujitor) Cum se numeşte boala de care pătimesc?
SLUJITORUL: Xenofovie.
LAIOS: (privind la Oedip) Un lotru-ngîndurat. Ce va să fie
oare? Hei, perpatet !
OEDIPUS: (tresare) Ha ? Laios şi Slujitorul îşi flutură mîinile
spre el, cu gestul cu care se gonesc găinile.
LAIOS: Întoarce-ţi calea!
SLUJITORUL: Da, da! N-ai ce umbla pe-aici.
OEDIPUS: Spre Teba mi-este drumul; acolo voi s-ajung. La cemi cătaţi pricină ?
LAIOS: (cu uimire prefăcută, către Slujitor) Ţi-ntoarce vorba !
(spre Oedip) Hai, poartă-ţi beteşugul spre alte zări. Sîntem
prea strîmbi şi fără tine. Ia-ţi tălpăşiţa.
SLUJITORUL: (batjocoritor) Frumoase tălpi! Mînjeşte-le în
ţărna altui neam. Oedip tace.
LAIOS: Haide, sciapodule, lipseşti.
OEDIPUS: (mîniat) În lături, moşneguţilor ! De-ajuns ! Poliloghia-i gata. La Teba am să merg şi loc voiesc să-mi faceţi !
LAIOS: (ameninţîndu-l cu bastonul) La Teba ba, ci mai curînd
la a ta mumă-n pîntec vei ţîşni, varvar spurcat.
SLUJITORUL: Fandosit ipochimen. Hefaistogen ! E prea de
tot. Turbat de furie, Oedip smulge din brîu un licăr stins şi
se prăvale asupra lor. Împlîntă fierul în Slujitor şi îl scoate
crunt. Laios fuge, dar Oedipus îl ajunge din urmă, îi sare
în spate şi îl gîtuie. Sfinxul, care urmărise atent toată scena,
strigă deodată:
SFINXUL: Ho! Stai! Opriţi-vă! Cei doi se opresc şi îl privesc
uimiţi.
SFINXUL: Curmaţi! Aş vrea să urmăresc din nou această scenă pătimaşă. (zîmbeşte apologetic) Hibrisul etalat e pasiunea mea. Poate că mi-o veţi trece cu vederea. Veţi fi atît
de buni încît să vă întoarceţi la locurile voastre dinainte ?
Oedip şi Laios se holbează la el, apoi se privesc. Fără o vorbă, se întorc la locurile loruşi. Sfinxul îi cercetează mulţumit.
Pocneşte din labe.
SFINXUL: Acum începeţi! Oedip sare pe Laios, îl răstoarnă şi îl
sugrumă icnind. Sfinxul aplaudă.
SFINXUL: Bravo! Braa-vo! Aşa mai zic o kalokagathie! Oedip
se ridică năduşit.
SFINXUL: (arătînd spre trupuri) Ai putea spune care din doi
îţi e tătîne ? Oedip îl priveşte fără o vorbă.
SFINXUL: Dar cred că nici nu-ţi pasă, de vreme ce oracolul s-a
împlinit. Eşti mulţumit ?
Oedip îşi şterge jungherul de poala straiului şi, pornind în direcţia Sfinxului, dă să-l ocolească trecînd prin spatele lui.
SFINXUL: (fără să se întoarcă) Ia’n spune, pocitanie! (Oedip se
opreşte) Ci unde crezi că mergi? (Oedip tace; Sfinxul se răsuceşte spre el) Alergi la Teba? Fără să-mi faci felul? Nu vrei
să-ţi împlineşti ursita? Fugi la Iocasta! Pohteşti a te-nfunda în mlăştinuţa sîngerie ce te-ntocmi? (Oedip scutură din
cap) Nu vrei? Vei vrea, regească stîrpitură, vei vrea, bicisnic
basileu.
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OEDIPUS: (răguşit) Nu-s basileu.
SFINXUL: Vei fi. Ştii ce grăieşte oracolul: rămîne-
acum
să mă ucizi pe mine. (Oedipus tace) Haide, loveşte, n-am să
mă-mpotrivesc. Doar pentru asta sînt făcut; eu ştiu să priimesc ce-a fost ursit. Oedip se-apucă să măsoare scena, păşind îngîndurat.
OEDIPUS: De cînd întîi mi-am dibuit şchiopia m-am întrebat:
de ce aşa? De ce-am fost osîndit? Acum o ştiu, e drept: pentru că aveam să-mi ucid tatăl şi pentru că voi fi părintele
fraţilor mei.
SFINXUL: (cu dispreţ) Ei şi? Asumă-ţi soarta.
OEDIPUS: (apucîndu-se de păr) Tăiatu-mi-am părintele!
SFINXUL: (fals consolator) Fioruri ieftine. Nici nu eşti primul:
vezi fiii lui Uran. Dar lasă văicăreala! E rîndul meu. (îşi oferă pieptul) Trimite-mă la Hades!
OEDIPUS: Nu pot! Nu vreau. Ajută-mă... Ajută-mă să înfrîng
soarta...
SFINXUL: Nu pot să te ajut. Şi nici n-aş vrea. Voi numai să
te-nspăimîntez. De-abia atunci vei fi un om. Acum, cînd
mergi cu capul sus, semeţ, nu te cunoşti. “Ce poate să mi se
întîmple mai rău, îţi spui, decît să-mi gîtui tatăl şi să-mi iau
de soţie pe cea care-mi fu mamă? Oricum, pedeapsa miam primit-o: picioarele-mi fură zdrobite la naştere.” Zici tu.
Dar nu! Nu e de-ajuns! Trebuie să te-ngrozeşti la gîndul
că nu poţi face altfel.
OEDIPUS: Şi dacă nu te voi ucide?
SFINXUL: Aşa vrei să te-mpotriveşti? Ascuzîndu-te? Într-adevăr, avem, cu toţii, revolta ce o merităm.
OEDIPUS: (nerăbdător) Ci fără părtinire cearcă acum de-mi
zi. Şi dacă voi refuza patul Iocastei? Oare pedeapsa ce-n
pruncie am primit-o nu va fi-atunci osîndă pe nedrept? Iar
zeii nu vor fi neputincioşi?
SFINXUL: (pătrunsă de-nţeles) Drumeţe, asta-i peste poate.
Ananghia te mînă, şi ai să te supui. Eşti prins în cursă, cercul s-a închis, şi nici măcar ce spui nu e al tău. Eşti pe o
scenă.
Îi arată estrada pe care sînt. Pe cînd Oedip o examinează, Laios,
muribund, începe să se mişte. Cu fesele sale enorme, Sfinxul
se aşează pe el, ascunzîndu-l privirii lui Oedip.
OEDIPUS: (îi cade la picioarele din faţă) Aibi milă, Sfinxe !
SFINXUL: Nimic, ô robule, nu îţi pot da. (îşi întinde pieptul)
Aştept în schimb să-mi dai tu fierul tău. Oedip scoate unealta tăioasă şi o aruncă departe în culise. Ridică apoi pumnul
către cer.
OEDIPUS: O să vedeţi, crunţi păpuşari, cum nu primesc osînda voastră.
SFINXUL: (dispreţuitor) Merg mînă-n mînă servitudea şi
cîrtirea.
OEDIPUS: (continuă să strige) Nu vă primesc, şi ăsta vi-i sfîrşitul: căci fără om voi sînteţi osîndiţi!
SFINXUL: Ce ieftin patos! (întinde laba şi îl bate pe umăr) Fiindcă veni vorba, s-o facem după tipic. (îşi ia un aer maestuos) Am să-ţi pun întrebarea. Tu cată de-mi răspunde, şi,
te rog, fără topoi koinoi. Ce este omul?
OEDIPUS: Nu, nu vreau să te-aud. Te voi lăsa cu viaţă. Îngăduie-mi să plec. Dă să plece; Sfinxul îi aleargă înainte. Se
fugăresc astfel pe toată scena.
SFINXUL: Hai, spune! Hai, răspunde, ca să mă pot zvîrli în
rîpă de necaz. Îmi ştii ghicitoarea? Hm? Hai, zi! Ce este
omul? Ce eşti, ha?
OEDIPUS: (alergînd, îşi astupă urechile) Nu ştiu, nu ştiu! Intră Tiresias, orb, dus de mînă de Creon. Nu-i iau în seamă pe
cei doi alergători.
TIRESIAS: Sînt orb şi cu mamele, Creon. Iar pe deasupra mai
şi prorocesc. Cum de se poate asta?
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CREON: Darul prorociei ţi-a fost dat în schimbul vederii,
Tiresias.
TIRESIAS: Dar mamelele? Ce caută ele pe un tragomant? Creon se opreşte, ţinîndu-l de cot, şi se gîndeşte, nedumerit.
SFINXUL: (spre Oedip) Fiindcă mă sileşti, am să o fac şi pe-asta. (strigă) Ei, oameni buni, veniţi încoace. Iată-l pe ucigaşul lui Laios, al vostru rege. Veniţi de-l luaţi!
OEDIPUS: (se aruncă asupra lui) Taci! Ţine-ţi botul! Te rog, ô,
taci, şeptel împodobit!
SFINXUL: (rage mai departe) Cel ce-a ucis pe Laios! Aici e,
hăituiţi-l!
OEDIPUS: (îl strînge de grumaz) Taci, ô, pictată scîrboşenie!
Taci, false vasilisc! De vrei să ştii, ascultă: sînt mască şi-ucigaş de zei, sînt vierme şi cutremur!
SFINXUL: (clamînd) Aflat-a ghicitoarea! I-a dat de rost! O,
soartă, mulţumescu-ţi! Sfîrşitu-s-a cu mine şi vreau acum
să mă prăval. (aparte, spre Oedip) Histrioane.
Se aruncă de pe estrada închipuită pe scena cea mare. Cade pe
burtă cu un bufnet sec şi rămîne nemişcat. Oedip îl priveşte
un timp, apoi se aşează cu picioarele în gol şi îşi ia capul în
palme. Creon şi Tiresias se apropie, cel dintîi privind în jur,
iar celălalt holbîndu-se cu ochii albi. Creon se opreşte lîngă
trupul lui Laios.
CREON: Ce văd? Labdacianul nostru vasileu! Ucis de Sfinx!
Iar mai încoace-n rîpă fiara fără viaţă !
TIRESIAS: De cine oare fu aflată întunecata-i gîcitoare? Cine
va fi eroul ce ne deslegă?
CREON: Văd un drumeţ pe gînduri. El trebuie să fie! Numai el.
E-nsîngerat. Cei doi se apropie şi se opresc lîngă Oedip.
TIRESIAS: (pipăindu-l) Sînt vesel şi înspăimîntat, drumeţe, la
gîndul faptei tale. Sînt spăimîntat de-ncerc să oblicesc ce fel
de om vei fi, de isbutit-ai să înfrîngi pe vasilisc. Dară mănveselesc gîndind că fi-ne-vei vasileu.
OEDIPUS: (geme stins) Nu vreau .
TIRESIAS: (lui Creon) E frînt. Ridică-l, şi să pornim spre Teba.
(lui Oedip) Nu te lăsăm să pleci. Eroi ca tine-apar odată-n
veac. Proptindu-l de o parte şi de alta pe Oedip, cei doi îl silesc să părăsească scena.
CORTINA

EPEISODION II

Scena. Cele cinci stîrvuri acumulate, incluzînd Sfinxul, sînt aliniate în spate: ele vor alcătui Corul, ale cărui efective nu vor
înceta să sporească. Iocasta, regina Tebei, stă în mijlocul scenei. Creon şi Tiresias se apropie.
IOCASTA: Spui că ucis e Sfinxul ?
TIRESIAS: Întrutotul.
IOCASTA: Şi soţu-mi legiuit ?
TIRESIAS: La fel, ô, mult prea-casto. Dar cu viteazul stîrpitor
de strige nuntită fi-vei după obicei.
IOCASTA: Aduceţi-l! Ananghia şi datina îmi sînt stăpîne. De
ce atunci nu mi-ar fi şi el domn? Creon iese şi se întoarce împingîndu-l pe Oedip, care şchioapătă.
IOCASTA: Poruncă dau ca să se bucure tot demosul. (către Oedip) Mi s-a grăit, voinice, că ai ucis cumplita fiară ce turbura monotonia zilelor noastre. Apropie-te, eroe! Oedip merge spre ea şchiopătînd. Iocasta îl priveşte grijulie, maternă.
IOCASTA: Te clatini. Eşti beat? N-oi fi ilot?
OEDIPUS: (în şoaptă) Sînt beat de mulţumire.
IOCASTA: Pari viteaz şi drept. Eşti cumva trac?
OEDIPUS: Sînt un copil găsit. (aparte) Ah, de-aş putea să-ţi
spun mămucă.
IOCASTA: (îi întinde mîna) Mai aproape. Creon tuşeşte discret
în pumn. Se retrage în spatele scenei împreună cu Tiresias.
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OEDIPUS: Atinge-mă cu dactilele-ţi prelungi (în şoaptă), ô
mitéra. Îi dă tîrcoale, nehotărît.
CORUL DE STÎRVURI. STROFA I: Pieptul greu cu negre boabe / Pe supt pînză i se zbate, / Iar privirea mi se-abate / Şi îl
mîngîie, îl soarbe.
Iocasta se învîrte în jurul lui Oedip, lunecînd pe vîrfuri, dănţuind.
IOCASTA: Agapi mu!
CORUL. ANTISTROFA I: Te-oi pogorî, agapi, a ochilor ispită,
/ Pe trupu-mi frămîntat de patimi şi de dor, / Te-oi pogorî,
agapi, pe coapsa-mi chinuită / Plantînd cu foc în soma-mi
nedesluşiţi fiori.
OEDIPUS: (lăsîndu-se prins de Eros) O, evghemonioasă stirpe!
Stîrneşti sminteala-n mine. Mania şi-alta nu.
CORUL. STROFA II: Trup rotund, neted şi tare, / Ce-ţi ia minţile-n pustiu; / Trup viclean cu gust de sare, / Trup ce freamătă şi doare...
OEDIPUS: Şi pe urmă nu mai ştiu. Iocasta încearcă să-şi deşire
hitonul.
CORUL. ANTISTROFA II: Pe buzele-mi crăpate de-amarele
suspinuri / Lăsa-vei dulce picuri, balsam alinător; / Pe pieptu-mi sfîşiat de cazne şi de chinuri / Al tău chefal culca-vei,
cu iz îmbătător.
Oedip se apropie şi o atinge cu vîrful degetelor.
CORUL: Chibzuirea-mi se tot duce, / Brîii pieptului se rump, /
Cînd îţi mîngîi trupul dulce
Şi cu miros de lemn scump.
Tiresias şi Creon exultă şi îşi dau coate.
IOCASTA: Acum cată de mă prinde. Îşi ia picioarele la spinare
în jurul scenei. Şontîcăind, Oedip o urmăreşte. Nu izbuteşte
să o prindă. Se fugăresc un timp, pînă ce el cade istovit.
TIRESIAS: Bravo! Bravo! Ai prins regina! Ai înşfăcat matca!
Eşti Basileu!... Tiresias şi Creon se apropie şi îl ridică pe Oedip de subsuori. Oedip scrîşneşte.
OEDIPUS: (către sineleşi) Toţi sînteţi împotrivă-mi, robi
făţarnici.
TIRESIAS: Să împlinim deci ritul nupţial. Priimeşti?
OEDIPUS: În public?
TIRESIAS: În agorá. Te prinzi?
OEDIPUS: Catadixesc.
TIRESIAS: (spre cor) Şi-acum, ierogamia, sălbatec al însămînţării joc.
CORUL: Evohè! Evohè!
TIRESIAS: (îşi scoate mantia şi o întinde pe jos) Şold al Gheei,
crupă regească, întinde-te! (către Oedip) Apropie-te, phal
domnesc. Intră în veşnica roată. Kosmos. Plineşte vechea
datină. Varsă-ţi sămînţa şi dormi. Iocasta se lasă pe spate.
Oedip se întinde peste ea. Intră în goană Menade, Satiri, o
turmă de ţapi. Ţapii vor rămîne pe scenă pînă la sfîrşitul piesei, încurcînd actorii. Cum numărul lor va spori progresiv, o
parte vor coborî treptat, pe scena mare, sau vor fi aruncaţi
în sală. Danţ bahic. Iocasta şi Oedip nu se mai zăresc sub
vînzoleală.
BACANTELE: (răgete) O, Dromios!... O, Zagreus!...
TIRESIAS: (vine în faţă) Nunta s-a săvîrşit. Cumplit ceas şi de
restrişte aducător. Oh, de-am putea rămîne aici, de-am putea opri clipa! (se răsuceşte spre spatele scenei) Nimfele astea,
voi să le perpetui. Menadele se dau ţapilor şi sfîşie satiri. Tiresias şi Creo se plimbă trecîndu-şi unul altuia un crater.
TIRESIAS: Spune-mi, Creoane, nu simţi o duhoare?
CREON: (adulmecă) De fel. Ce-ţi pare-a fi?
TIRESIAS: Săgeţile arcaşului Apollo mai put aşa, a ciumă grea,
stătută. Creon îl priveşte întrebător. Iocasta se ridică, răvăşită. Eroul va rămîne năpustit sub vite şi popor. Tiresias ridică
braţele. Se face linişte.)
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TIRESIAS: Acuma jertfa! Tiresias cotrobăie pe sub veşmînt şi
scoate un cuţit uriaş de bucătărie. Creon se apucă să rostească ritualic “Ala-bala-portocala”, aruncînd cîte o silabă asupra fiecărui ţap. Se opreşte cu degetul îndreptat asupra unuia, care îşi lasă capul în jos şi încearcă să părăsească scena
neobservat.
CREON: Ţapul sfinţit! Pe el! Prindeţi-l! Menadele şi Satirii se
aruncă asupra ţapului, care aleargă de colo-colo, disperat.
Behăie, iar simpatrioţii săi din asistenţă îi răspund. Odată
ţapul prins, Iocasta şi Creon îl ţin, Tiresias îl înjunghie, apoi
cască jumătăţile cu amîndouă mîinile. Dă capul pe spate şi
întreabă:
TIRESIAS: Ce vedeţi?
CREON: Ficatul e mîncat tot, ca de viermi.
TIRESIAS: Dar bojocii ?
CREON: Mai bine tac.
TIRESIAS: (azvîrle cuţitul) Funeste prevestiri!
Un rug a fost înjghebat în grabă de satiri, care aţîţă flăcările. Ţapul este urcat pe foc, pe cînd Tiresias aruncă deasupra pulberi ce scot un fum greu, înăbuşitor. Miros de friptură. Fumul umple sala. Prin pîclă, danţul şi deşucheala vor urma în
mijlocul spectatorilor.
CORTINA

EPEISODION III

E ciumă. Fum gros. Scena se întrevede încărcată cu grămezi
de stîrvuri omeneşti şi caprine. Oedip se plimbă îngîndurat
printre mormane şi ţapi vii care mişună, izbind cînd şi cînd
cu piciorul. Este albit. Are în spate o scoică uriaşă, iar într-o
mînă o năframă pe care o poartă din vreme în vreme la nări.
OEDIPUS: Sfîrşitul pedepsei nu-i departe. O caznă nesfîrşită. Îmi fură deci scîlcite picioarele la naştere şi lovită la bătrîneţe cetatea de ciumă. Ca gîza-n chihlimbar mi-e vina în
pedeapsă. Dar de ce fui eu însemnat pentru-astă pildă de
dat muritorilor? De ce nu-mi pot alege nici o clipă soarta?
(rîde amar) Iocasta! Copiii noştri, ce-mi fi-vor oare? (oftează adînc) Să-mi fac ştiută fapta mai-marilor cetăţii. Recunoscînd-o, sfîrşitul vinei va sosi pe dată. (intră Antigona)
Apropie-te, Antigonă. Fiica mea! (aparte) Şi soră, ô, pe cîine. (către Antigona) ‘Nălţat-aţi fum de jertfă către zei?
ANTIGONA: De zor, iubit părinte, dar totul fu în van.
OEDIPUS: Să-l întrebăm mai bine pe profet. Îl văd venind.Intră Tiresias, dus de mînă de Creon.
TIRESIAS: Amară duhoare!
CREON: Ca de păcat.
TIRESIAS: Dă-mi scobîrla! Creon i-o întinde. Tiresias o pipăie,
apoi, hieratic şi holbat, îşi ridică ochii albi.
TIRESIAS: Cerescul arcaş nicicînd nu-şi va seca tolba. Un greu
păcat atîrnă peste Polis. Încet, se întorc amîndoi spre Oedip,
care se frămîntă de pe un picior pe celălalt.
TIRESIAS: Zi, Vasileu!
CREON: Spune, Labdac, care ţi-i vina?
TIRESIAS: Scobîrla ţi-e pîrîşul.
OEDIPUS: (după ce şovăie o vreme) Ursit mi-a fost încă din
leagăn: îmi voi ucide tatăl; mă voi nunti cu muma-mi.
CREON: Doar nu fu să se-ntîmple asta!
OEDIPUS: Ştiuţi veţi fi pe dată. (strigă) Să fie-adus păstorul!
Intră Păstorul, foarte bătrîn, sprijinindu-se în toiag.
OEDIPUS: Îl recunoşti, Tiresias? Tiresias se apropie de bătrîn şi
se apucă să-şi vîre degetele prin cutele feţei acestuia. Bătrînul
şade privind în gol, crîcnind la răstimpuri.
TIRESIAS: Pe cadmiu! E Păstorul!
OEDIPUS: (către Păstor) Spune-le, dar, bătrîne, tot cum mi-ai
zis şi mie.
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PĂSTORUL: Cînd se născu copilul, mi-l dete Laios astfel: “Să
n-ai grijă de el. Îţi poruncesc: dispaie! Să-l zvîrli la cele vite,
ori la sălbăticiuni”… Se opreşte, pe gînduri.
CEILALŢI: Şi, şi?…
PĂSTORUL: “Îmi e sortit”, urmă stăpînul, “ca pruncul să mă
căsăpească. Ia-l, deci, străpunge-i picioruşele graţioase şi
pierde-l prin vreo rîpă.”
CEILALŢI: Şi-apoi?
PĂSTORUL: Nu l-am pierdut. Toţi oftează cutremuraţi. Păstorul întinde braţul spre Oedip.
PĂSTORUL: E-aici cu noi. Crescut-a mare, ştie-acuma tot,
şi adusu-ne-a şi ciuma… Consternare generală mimată
făţarnic.
OEDIPUS: Destul, bătrîne. Mergi!… Dar ia cu tine şi ostrakonul ăsta. Căci vina-mi e isprăvită. Bătrînul păstor iese cărînd scoica. Toţi ceilalţi încep să bocească şi să-şi smulgă părul. Oedip îi priveşte mîndru.
OEDIPUS: E fără rost să mă-ntrebaţi de Laios. Ştiţi doar că mă
găsirăţi acolo unde zăcea hoitul luişi, de mine hăcuit. Odată
aflate astea, iată, oraşu-i slobozit. Se aud voci, ţipete de bucurie. Intră Menade dansînd, ţapi.
CORUL (CEI DIN MORMANE): Înmugurite hoituri în noapte au crăpat – / Smintită desfrînare a cărnii înflorite – / Alene, clocite fîntîni s-au căscat / În piepturi dezghinate de sucuri vii, dospite.
MENADE, POPOR: (într-un ţipăt) Gătată-i ciuma!
TIRESIAS: Aşa e. Odată ştiută fapta, pedeapsa nu-şi mai are
rostul. Bucură-te, Oedipe! O clipă de linişte. Tiresias îl împinge cu cotul pe Creon.
TIRESIAS: (în şoaptă) Se bucură?
CREON: (tare) De fel.
TIRESIAS: Ce spui? De ce?
OEDIPUS: Pentru că-s osîndit la cea mai grea osîndă. Aceea
de-a primi neputincios adevărul, făr-a putea face nimic.
TIRESIAS: I-auzi! Nimic! Dar fărădelegile-ţi trecute?
OEDIPUS: Acelea-s toate ale zeilor. Eu nu-s decît un lucru, o
sculă, şi-a fi doar o unealtă e cumplit. Căci fapta mea e neputinţa mea!
TIRESIAS: Dar totul s-a sfîrşit acum, Oedip. Năprasna-i gata!
OEDIPUS: Ba nu! Vreau partea mea. Vreau partea mea de
vină!
TIRESIAS: Astîmpără-te, Ánthrope. Căci asta eşti: un om! Nu
ţi-i de-ajuns? Altfel, pe fiii tăi păcatul o să cadă, şi-amar s-or
mai căzni.
OEDIPUS: Pe fraţii mei, vrei poate ca să spui. Tăcere încordată.
OEDIPUS: În lături! În jurul lui se face un cerc larg.
OEDIPUS: Voi crăpa soarta ca pe-un ţap înjunghiat. Îi voi despica leşul. Singur voiesc să-mi dau osînda. Pedeapsa zeilor
n-o recunosc. (îşi duce mîinile la ochi) Singur îmi dau osînda, şi-atunci ce îmi făcură-n leagăn zeii, stîlcindu-mi picioarele, rămîne o cumplită fărdelege, batjocura Ananghiei!
Singur îmi dau osînda! Cază blestemul pe stirpea-mi, sorgintea fie-mi ştearsă, nu se va spune că, plătind, Oedip nu
s-a-mpieptit cu Soarta! Oedip îşi smulge ochii şi îi înghite. Se
lasă deodată o beznă desăvîrşită. În întuneric, fiecărui spectator i se va pune în braţe cîte un ţap.
VOCEA LUI OEDIPUS: (întretăiată de gemete) Vai mie!…
Cumplit chin!… Dar şi mai cumplită îndoială. Înfrînt-am
oare Trebnicia? Sau poate şi-asta era de mult statornicit?
Iară de te-am învins, o, Trebuinţă, de ce m-ai părăsit? De ce
n-am rămas, o de ce n-am rămas în trainica-ţi vintre? Puţind, Corul străbate prin beznă sala. Ţapii se zbat în braţele
spectatorilor.
TUNET
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Jurnal spaniol (I)

Prima mea plimbare în peisaj hispanic am făcut-o cu ochii închişi. Dar trebuie să încep cu începutul.
Am ştiut că mă angajez la o călătorie prea lungă pentru posibilităţile
mele fizice şi aşa a fost. Mai intâi trenul Iaşi-Bucureşti. După-amiaza, caniculă… Îţi imaginezi. Dar au fost şi probleme în plus. În prima gară au urcat nişte zilieri petrecăreţi, aşa mi s-a părut în primul moment. Erau tuciurii,
tatuaţi şi se întorceau de la muncă, am presupus eu, dar asta nu i-a ajutat
cu nimic, nu le-a temperat agresivitatea. S-au simţit din primul moment ca
acasă. Au deschis un casetofon cu manele, au început să fumeze şi să bea,
pigmentând totul cu nişte înjurături „adevărate”. Nimeni nu îndrăznea să
le spună nimic, prea arătau ca nişte borfaşi. Erau vreo zece inşi. Toţi zbierau
şi vociferau… pe fond muzical (dacă pot să mă exprim astfel). Ce făceau ei
nu se asorta deloc cu pretenţiile europene pe care le avea vagonul. Am încercat să rabd, dar după vreun sfert de oră mi-a fost imposibil să mai suport.
L-am apucat pe unul de mânecă, pentru că nu mă auzea nicicum, şi i-am
spus: „Băiatule, mie nu îmi plac manelele. Închide aparatul”. Au fost atât de
surprinşi de tupeul meu, încât l-au închis,pe moment. După câteva minute şi-au revenit şi l-au deschis iar, înjurând mai abitir şi blestemând pe toată
lumea, dar mai ales pe mine, se înţelege. A venit controlorul. Deşi era însoţit
de un coleg (e drept că pirpiriu), când i-am spus că grupul trebuie redus la
tăcere, a dat înapoi. Se vedea cât de colo că îi era frică. I-a rugat cu timiditate
să închidă muzica. Scandalagiii l-au întrebat: „Dar tu cu cine ţii?” Şi controlorul: „Eu ţin cu voi, dar dacă ceilalţi nu vor să asculte manele, e normal să
închideţi. Duceţi-vă în alt vagon!”, a sugerat el împăciuitor. Au închis din nou,
dar tot pentru moment şi, imediat după plecarea ceferistului, au dat muzica
şi mai tare, strigând cele mai cumplite măscări care există şi o parte din cele
care nu există. M-am ridicat brusc şi m-am dus după controlor. I-am spus să
se întoarcă şi să facă ordine în tren, că e datoria lui. El mi-a mulţumit sincer
pentru informaţie şi s-a întors împreună cu celălalt. Care „celălalt”, faţă-n faţă
cu gaşca prea veselă şi încrezătoare în forţele proprii, a făcut stânga-mprejur
şi pe-aici ţi-e drumul! A rămas bietul controlor singur, slab şi palid, tremurând din încheieturi. Nici un călător, din tot vagonul acela „european”, modernizat după ultimele standarde, nu a avut un cuvânt de spus. „Melomanii”
au trecut la ameninţări: „Să moară familia ta!”. Eu am spus că nu mă tem de
ei şi că am de gând să chem poliţia, dacă nu pleacă. Au început să se ridice.
Unul mi-a spus că degeaba am carte şi mă uit la ei „prin trei geamuri” (cel
dintre scaune plus cele de la ochelarii mei), că oameni ca mine au dus ţara de
râpă! Aici le-am dat dreptate, dacă e să ne referim la ochelari. În sfărşit, şi-au
strâns catrafusele, spunând că, dacă ar fi avut bilet, mi-ar fi arătat ei mie! Au
continuat, declarând public cum că m-ar fi urmărit şi m-ar fi ucis, pentru că
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din puşcărie dau 2000 de euro şi scapă, dar măcar ştiu că au scăpat lumea de
un drac. Adică de mine. Nu m-am lăsat impresionată. Din toată tirada am
înţeles că ei nici măcar nu aveau bilet, dar nimeni nu a îndrăznit să-i deranjeze cu asemenea exigenţe! Apoi m-am gândit că totuşi le-am făcut o impresie bună, de vreme ce au apreciat că am carte (în comparaţie cu ei) şi că aş fi
putut să duc şi eu ţara de râpă, dacă-mi puneam în gând.
Cu adevărat filosofică mi s-a părut ideea pe care mi-au produs-o aceşti ipochimeni: mi-am spus că ar trebui să-mi scot ochelarii şi să-mi ofer o
zi de libertate şi de sărbătoare, în care să simt lumea nemijlocit. Mi-a venit
pentru prima dată ideea că nu doar purtătorul de ochelari are un aspect
rece, sticlos, dar totul e valabil şi de cealaltă parte. Şi lumea devine mai rece
văzută prin sticlă. Ciudat. Nu am gândit în felul acesta niciodată. Atunci am
înţeles acest paradox: deşi mă ajută să văd mai bine, ochelarii mă îndepărtează de lume. Nu neapărat de oameni, percepţia asupra lumii întregi este
schimbată. Există întotdeauna o percertire a viziunii, o degradare a luminii,
o perdea de sticlă care se insinuează între mine şi toți ceilalți, o distanţă în
plus, invizibilă dar persistentă, ca un gând de care nu poţi să scapi. Şi lumina,
mai ales lumina e altfel! Cum m-aş putea consola? Eu nu văd adevărata lumină, ci numai pe cea percepută prin intermediul sticlei. În felul acesta calitatea ei este evident schimbată, e mai dură, mai scânteietoare, dar şi apăsătoare uneori, greu de suportat. Mă doare sufletul de atâta lumină de cristal.
Ai ţinut vreodată un cristal în palme? Ai încercat să priveşti prin el orizontul? Energia se concentrează primejdios, distanţele se modifică, lucrurile
se apropie şi te încolţesc. Aşa se simte o fiinţă umană îndărătul ochelarilor.
Am ajuns în Bucureşti, am luat un taxi până la aeroport (m-a costat
aproape cât trenul), a urmat o noapte istovitoare, petrecută pe scaunul metalic, în aerul rece, condiţionat, din sala de aşteptare. Am obosit. Apoi am
luat avionul. Bucureşti-Barcelona-Almería. Am ajuns în Barcelona şi am
stat acolo mai mult de şase ore, pentru că legătura a întârziat. Oboseala venea în valuri. Ba mă culca la pământ, de-mi venea să adorm cu capul pe
dicţionarul de limbi străine, ba mă sălta brusc pe cine ştie ce culmi ale bucuriei! Piloţii au apărut într-un târziu, superiori şi eleganţi, fără să dea explicaţii. M-am supărat cumplit, ştiam că asta înseamnă să pierd autobuzul
spre Mojácar şi să iau taxiul, 90 de km de lux şi strălucire. 100 de euro urmau să devină istorie. Oboseala şi răul de mişcare erau tot mai acute. În al
doilea avion, Barcelona - Almería, mi-am dat eu măsura talentului. Am folosit toate pungile din dotare şi am stresat stwardesele, încât la sfârşit mi-au
zâmbit atât de acru... şi nu mi-au spus că mă mai aşteaptă, cum au procedat
cu ceilalţi pasageri. Dar voi veni! În Almería am luat un taxi, nu aveam de
ales.
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Ştiam că, dacă îmi este undeva cu adevărat rău, asta se întâmplă în maşină. A oprit şoferul de vreo câteva ori etc. Se uita tot mai speriat peste umăr,
la mine, blestemându-şi probabil norocul şi ziua în care s-a născut. După
cum arătam, probabil că nu inspiram nimic bun. Îi era teamă să nu mor în
maşina lui, ceea ce ar fi însemnat plictiseli cumplite cu poliţia şi procuratura.
Dar am ajuns vie. Noroc ca doamna „directora” Pilar Parra mi-a scris la ce
sumă să mă aştept, pentru că „şeful”, deşi impresionat de starea mea fizică
extrem de proastă, mi-a cerut cu 40 de euro mai mult. Dacă m-aş fi bucurat
de peisaj, poate ar fi meritat. Dar, cum spuneam la început, am făcut această
plimbare de 90 de km cu ochii închişi, pentru ca imaginile în mişcare să nu
îmi facă mai rău. Eram în Spania!
Am intrat ameţită pe uşa somptuoasă a fundaţiei. Clădirea
portocalie, foarte mare şi luminoasă, cu o grădină de vis, avea să
mă găzduiască pe mine şi pe alţi şapte artişti, nu numai scriitori,
din diverse ţări. Am făcut cunoştinţă cu o pictoriţă din New York,
Geena, şi un scriitor, Alec, american şi el, din Nebraska. Predă literatură studenţilor. Urmau să vină un portughez, Leandro, o italiancă, Melissa, o spaniolă, Emelina, o argentiniancă, Dolores, şi un
alt american, Vincent, de asemenea profesor, dar detașat la cerere
în Orientul Mijlociu. Era ora mesei când am ajuns, însă am fugit
repede de toată lumea. Nu puteam să suport mirosul de mâncare. M-am mulţumit cu un pahar cu apă. Camera reţinută pentru
mine m-a impresionat prin imensitate şi lumină: puţin cenuşie, cu
mobilier rustic, ca în satele noastre româneşti, şi cu un covor exact
ca în Bucovina. Am văzut imediat, cu strângere de inimă, peisajul
total diferit de al nostru: uscat şi nisipos, cu arbori pitici. Predomină cenuşiul. De asta şi lumina din cameră mi s-a părut altfel decât a soarelui. Era puţin ascuţită, incomodă. Ceva dureros plutea
în aer. Şi aerul, da, aerul oglindea muntele. Lumina se lăsa creată
de acest munte ciudat, deformată puţin. Pentru că, încă nu ţi-am
spus, în faţa geamului era o neobişnuită formă de relief, ceva între
peisaj deluros şi pictură suprarealistă – un munte pitic, vechi de
4000 de ani, cel mai vechi loc din Mojácar, ba chiar din întreaga
ţară. Localnicii sunt foarte mândri de el. Se pare că importanţa lui
arheologică le-a alimentat mândria. Arată neverosimil. Are vârful
teşit, dar nu de natură, ci de oameni. Aşa mi s-a spus. De ce ar teşi
oamenii vârful unui munte, când acesta este situat în deşert şi caniculă, acoperit cu spini şi scorpioni? L-am privit cu atenţie. Urma
să îl contemplu treizeci de zile la rând. Vroiam să mă împrietenesc
cu spiritul lui şi chiar să îl escaladez de câteva ori, cu gratitudine,
deşi soarele torid nu-ţi dădea libertate de mişcare. Paşii deveneau
greoi sub carapacea clocotitoare de aer. Orice gest ar fi trebuit să o
străpungă sau să nu mai fie. Deasupra capului era soarele şi la picioare – jivinele veninoase, cameleonice. Iarba uscată le ascundea.
Credeai că sunt doar fire casante şi erau limbi ascuţite, cozi de otravă. În aceste condiţii, plimbările mele pe munte s-au dovedit a fi
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doar încercări jalnice şi nebuloase de a desprinde solzii lui cenuşii,
pentru a-i pune, drept trofeu, pe pielea mea. Cine ar fi reuşit? Dacă
întreg universul s-ar fi limitat la muntele acela din Mojácar, şi dacă
eu aş fi fost menită să îl cuceresc, aş fi spus: Bine, bine, dar nu azi…
M-am culcat. Am dormit prost din cauza unor zgomote bizare
peste măsură. Nu pot să mă odihnesc nici măcar aici, în deşert, la
capătul Europei? Emelina, spaniola grupului nostru, o femeie admirabil de inteligentă şi pătrunzătoare în timpul zilei, dar exagerat
de speriată peste noapte, va spune că fantomele sunt la ele acasă în
Mojácar şi singura problemă este dacă le poţi vedea sau nu… Alec
va adăuga cu năduf: Sigur le place gheaţa! Asta pentru că frigiderul plin cu gheaţă va fi mereu devastat într-un mod cât se poate de
misterios… Noapte de noapte, rezidenţa aceea de vis, abandonată
unei linişti perfecte, atotstăpânitoare pe lumină, se lăsa cotropită
de sunete crescătoare în intensitate, bufnituri, şuierături, trosnete,
pocnete, imediat după miezul nopţii. Am stat mereu trează şi am
făcut exerciţii de vedere. Nu am uitat de Malte Laurids Brigge al
lui Rilke, cel care învăţa să vadă. Dar el arunca o privire exacerbată
în sine, în timp ce eu încercam să văd în afară. Şi vederea mea era
un mod de a crede. Învăţam să îmi trimit privirea tot mai departe, ca orice miop care face exerciţii de cucerire a lumii, în felul lui.
Şi totuşi, ceea ce încercam eu să depăşesc nu era miopia, ci însăşi
condiţia apăsătoare a celui care trebuie să asculte, fără să înţeleagă.
Îmi propusesem să văd fantome şi să mă înfrăţesc cu ele, să caut un
limbaj comun. Visam chiar la o atingere care să mă apropie de cunoaştere. Dar mă temeam! A fost mereu o luptă între somnul meu,
pe care îl aşteptam cu îndreptăţire, speram să mă salveze, şi aceste
fantome… sau mai bine să le spun: aceste zgomote. Când oboseala
mă dobora, auzeam distinct trosnete, paşi care urcau treptele spre
uşa camerei mele, închisă cu un zăvor rudimentar, uşor de dislocat chiar de un curent, produs de vânt… Şi vântul nu lipsea! Uşa
camerei nu-mi dădea iluzia că mă apără. Paşii păreau mai puternici decât orice zăvor. Deşi uneori se poticneau. Se opreau brusc.
Atunci pocneau mobile, se izbeau geamuri, se trânteau uşi. Toate
ingredientele unui roman cu strigoi se desfăşurau acolo, nefalsificate. Le trăiam cu urechile ciulite, „pe viu”.
Apoi m-am gândit la hoţi. Am observat că, pe trei laturi, clădirea era foarte trainică, construită din bucăţi de piatră masivă,
avea gratii metalice la geamurile bine zidite şi arăta ca o fortăreaţă,
dar, culmea ciudăţeniei, la intrare nici măcar nu se puteau încuia
ferestrele, pentru că erau glisante! Aceea era latura modernă, europeană, expusă vederii. Pe acolo putea trece orice fantomă, reală
sau închipuită.
Nu mă simţeam în siguranţă. Era prea devreme să anticipez
că situaţia aceasta va dura mereu, că nu voi avea somn în nici o
noapte.
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Lucian Alecsa despre două cărţi

EXTAZUL COSMIC

Poezia lui Liviu Pendefunda poate fi înscrisă (atenţie!) într-un
spaţiu liric închis de ceva vreme, al poeziei erudite, în care
marele simboluri antice, în cazul nostru ponderea o reprezintă simbolurile oculte, germinează ideaticul, ceea ce reprezintă
nucleul creaţiei, printr-o metaforă tradiţională, fibrilată din loc
în loc de idei pur filozofice. Constantin Noica spunea că orice
închidere este şi-o deschidere, această „respirare” înţeleaptă se
potriveşte de minune gesticii lirice a autorului antologiei "Ros Lucis”, despre care
vom face vorbire în continuare. Liviu
Pendefunda face parte din familia poeţilor aristrocraţi, consumatori de ritualuri,
antrenaţi în disciplinarea imaginaţiei cu
ajutorul simbolurilor şi semnelor astrale, fiind acompaniaţi în permanenţă de
muzică, atât de sorginte pământeană cât
şi una astrală. Cu toate astea poetul îşi
asumă o totală libertate de exprimare, nu
devine sclavul vreunei formule poetice,
nu suportă niciun fel de încorsetare lirică.
Vine cu originalitate. Cu toate că debutul
său editorial are loc la întersecţia modernismului cu postmodernismul, lirica sa
nu se supune în totalitate vreunuia dintre
cele două curente literare, se apropie mai
mult de-un romantism răscopt, cu vagi
adieri de simbolism. Poemele de debut îi
sunt împrimate de mult sentimentalism,
de stări euforizante, controlate de eros.
Lumea surprinsă de suflul trăirilor este
una geometrizată: ce poate „compune” o
spirală, o scoică, de ce nu, chiar un labirint, imagistica se schimbă în funcţie de obsesiile de moment şi de trăirile sale, de cele
mai multe ori, uşor patetice. Sentimentele şi emoţiile au...culoare, cromatismul e un fel de erotic, sufletul îndrăgostitului însumează toate nuanţele luminii. Cred că galbenul este culoarea
ce-l linişteşte, albastrul îi provoacă durere, iar roşul îl domină:
„ Sorb din pahar acelaşi ceai fierbinte, /Clipa ce-aleargă, arbur
ne’ntinat / Şi’i ora când chiar soarele-a uitat / Să mai răsară.../
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Şi ceaiul se alintă-galben glas; / Să nu-l beau tot din prima oară.
/ Deschid fereastra razelor dintâi / Privirea cu albastru să mă
doară, / Credinţa de-a lua direct din soare / Iubirea ta / Cuprind
uimit paharul, / Văd dincolo de el, / Drum şerpuit în văi şi pe
coline.../ Albastr’i cerul, / Ceaiul mai puţin e./ O frunză cade
veştedă’n lumină.../” . Prima impresie e că Liviu Pendefunda e
un poet solar, luminos până-n adâncurile fiinţei, născut „dintr-un sărut de rază” şi-o neastâmpărată foame de cunoaştere,
dar citindu-i cu atenţie creaţia simţi cum
fiecare poem e infuzat de... amurg, de-o
tristeţe organică care de fapt inervează
fiecare metaforă dând în acelaşi timp greutate textelor.
Deja a doua carte vine c-un suflu ....cosmic, gândurile îi străbat universuri şi galaxii,
atât concentrice cât şi paralele, sufletul e policromic şi predispus impulsurilor astrale, răspunde şi altor ” şocuri” în afara celor erotice,
poemele sunt mai construite, supuse chiar
unui alt ritm fonic. Totu-i în mişcare, parcă şi
substantivele au fluiditatea, intră-n zborul lumilor şi-n cuvintele aştrilor. Cosmosul e uşor
bolnav de melancolie, apar rafturi pline cu flacoane ...de lumini stranii, gândurile poetului
fac corp comun cu geometria Universului, neantul e pe strada Tăcerii, Ursa Mare are şi-o reprezentare afectivă nu numai astronomică.
Lumea creată de Liviu Pendefunda în acest al
doilea volum poate fi cuprinsă în scenariul
metaforic al unui ... ” Film”: Trenuri de noapte,
trenuri de zi / trec ochiuri prin plasele vremii /
purtând de soare poveri. / Fluvii de ceaţă înalţă
în mit / coloane albe de ninsoare / Vuiet de
ocean răzvrătit. / Arată’mi drumul ascuns de bătrâni, /Cărarea de ţară /
şerpuind sub pridvor de izvoare! / În noi îşi are sămânţa / Coacerea zilei ce pare că vine / Şi aruncăm în cer cu pământ / Să naştem alte lumi /
Din căldura viselor tale. / Închide sub frunte ce’i bun şi ce’i rău / Ştiind
că aş vrea să îmbrac în / Flori-candelabre / Trupuri încremenite în piatra din hău. / Fulgere de zi, meteoriţi de noapte / Culegem din ţărână
urme de vânt răsturnat / Din astrele zămislite de noi. / Apoi / Trenul
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dispare./” Prin „ Astrul Cojilor de Ou”,din 1982, se intră abrupt în lumea miturilor, a simbolurilor, se consumă un alt tip de metaforă, o metaforă spectrală, pe o partitură ideatică extinsă în ficţionar, cu lumi diverse, de la lumea maritimă, încărcată cu „ Atoli”, la cea astrală, cu aştri.
De asemenea îşi fac loc vraja şi blestemul, au loc Marile explozii cosmice şi existenţiale. În ciclul „ Falii”, începând cu volumul I din 1983 şi
terminând cu cel de-al treilea din 2000, poetul îşi schimbă atât materia
licrică cât şi registrul exprimativ, poemele sunt vaste, dispuse pe o partitură lejeră, verbul antrenează şi trăiri ascunse, însă apar evidente simbolurile oculte, aerul oniric sedează stările poetice, antrenând în spectacol impulsuri „ halucinogene”. Liviu Pendefunda devine iniţiatul ce
încearcă să iniţiaze cititorul în tainele lumilor spre o călătorie astrală,
paralelă celei reale, asigurând prin metafore mirificul de dincolo. Călătoria la care ne îndeamnă poetul poate fi doar „metagalaxia memoriei”,
iar fanteziile noastre să reprezinte oxigenul vital fanteziilor şi imaginaţiei. Această complementaritate poezie-profesie (atenţie, poetul e şi un
renumit medic”) relaxează foarte mult încărcătura ideatică a textelor
prin anamnenizarea „bolii de fantastic”, cititorul poate face pasul şi în
afara simbolurilor având la dispoziţie propria imaginaţie. Sensurile
magice, astrologice, masonice inervează materia lirică nedecuplând cititorul de la realitate şi fără a-l trimite în necunsocut, comparaţiile şi
metaforele au proiecţie în lumea concretă. Imaginile create au culoare,
au viaţă. Creierul astral nu este decât miezul abstract al unui univers
virtual, ce lucrează într-o totală armonie cu creierul nostru, fanteziile
noastre sunt atomii de oxigen ce întreţin arderea Universului. Acest
plonjon poetic pe care-l „comite” Liviu Pendefunda este extrem de periculos pentru propria lui creaţie, oricând poate cădea în ridicol sau desuetudine. Ei bine, poetul are enorm de multă energie ficţionară încăt
să-şi ţină echilibrul şi să planeze discret printre galaxii şi universuri! În
aceste aventuri astrale iubita este cea care-i susţine fantezia. Pentru a-şi
încărca bateriile lirice poetul recurge şi la retrospecţii romantice şi neoromantice, amitindu-ne de Mihai Eminescu şi de Mihai Ursachi: „ La
marginea oceanului / în oraşul părăsit / rupând pânze de păianjen /
şobolani şi şerpi strivind / ultimul izvor de gând- / trece magul rătăcit. /
Ca o ceaţă ce’mpresoară / ca un foc ce se’mfiripă / visul lui adună iară /
ceru’n vânt şi era’n clipă. / Vede’ntinderea de ape, / nu spre ţărm, ci dinspre el /revărsând spre-adânc, spre stele / neştiute vrăji şi duh- / cel din
urmă să ajungă / astrelor să le’mplinească / viaţa lui de preamărire, /
precum sunt şi eu acum / răzvrătindu-se în mine / amintirea altei lumi.
/ Într-alt oraş, în hăul de lumină, / mă strâng strivit / de şobolani, de
şerpi / de pânze de păianjen mai mult / înlănţuit –sunt ultimul / ce-a
îndrăznit să înţeleagă / la cine ştie care / margine de ocean. / Sus şi jos,
aici / pământul dispăruse. / Te-ai temut o clipă / Unde? / Cum ar fi putut / universul / să dispară... / iar noi / aici, îmbrăţişaţi / să pornim pe
câmpia albastră / Se făcea / în vis / că mergeam / când împreună / când
singuri / pe drumul închipuit / al aleşilor, / cavaleri astrali. / Dar simt
cum tot visul / e pentru spirit realitatea / în căutarea / Marelui Magistru
/ pe figura căruia, / în jilţul nesfârşit / îi văd masca / ce se-aseamănă /
nespus de bine / cu a mea./” Un simbol foarte frecvent inserat în masa
poetică este cel al focului. El reprezintă punctul primordial al genezei,
dar şi un „ generator” de mistere. Lejeritatea cu care poetul translează
lumile dă impresia că el deja stăpâneşte foarte multe din tainele acestora, devenind un fel de călăuză cosmică pentru cititor prin intermediul
cuvintelor cheie, care la rândul lor pot subordona timpul astral şi timpul mental conjugând în ficţionar lumi noi, e ca un fel de „ matrioşcă”
cosmică. Marele Călător este călăuzitorul, dar şi iniţiatorul, in acelaşi
timp poate fi Magul, dar şi Arald. Acest melanj, ce pare la prima vedere
uşor forţat, dă naştere altor şi altor simboluri care la rândul lor nu fac
decât să combustioneze fanteziile. În asta constă forţa imaginativă a lui
Liviu Pendefunda, în a construi tot felul de formule magice spre a atinge, a descifra cu adevăratelea Labirintul Cerului. Viziunile poetului de
multe ori par trase direct dintr-o altă lume, nu par a se suprapune câtuşi de puţin realităţii, aduc mai mult cu nişte halouri cosmice pe care
le percepem doar cu sufletul, care nu corespund vreunei logici, nu
chiar poetice. Însă toate aceste „ fantasmagorii” sunt susţinute de trăiri
sublimale, antrenând o muzică inconfundabilă, fiecare poem având o
muzicalitate aparte. Nu toată imaginaţia poetului poartă o aură astrală
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sub semnul „ noeticului paradis”, întâlnim şi căderi apocaliptice. Merită evidenţiat frumosul poem „Apocalipsa cerşetorilor”: „Mă’nfior în
taină. Simt/Acolo’n lumea numită Ţara Cerşetorilor va fi prăpăd/ şi văd
oamenii fugind ca şobolanii/ de pe o corabie care se scufundă. Îi văd/
plecând să’şi caute viaţa. Fug/ şi uneori străzile şi satele îmbătrânite/ par
pustii ca un coşciug/ părăsit până şi de locatarul său./ Rechini, balauri,
monştri politici şi plin de avuţii / nu sunt în stare să lege câteva cuvinte/
dar stau să devoreze muribunzii,/ cadavrele ce le-au mai rămas/ în uriaşul cimitir. / La colţuri de străzi, în faţa templelor, în metrou, în magazine, / nu unul ci sute de oameni automutilaţi / cerşesc o pâine, un ban,
o haină. Cadavre de animale şi oameni/ frumoase ca nişte sculpturi în
marmură sau bronz / îndepărtează oroarea. Dar numai pentru o clipă:
/ podul curcubeu,/ unica legătură cu Dumnezeu/ irizează spre dispariţie într’un cer infernal./ Apa metalică a râurilor/ duce la vale bucăţi rupte din garduri şi case, / gunoaie şi peşti morţi. / Copacii fără frunziş,
stau cu rădăcinile’n sus/ implorând mila universului, un spaţiu aservit
cerşetorilor./ Peste tot cad piramide, sfere, cuburi; precum fructele/
toamna aceasta cad prin cer lăsând găuri negre, hăuri spre/ neantul întunecat/ sau mai degrabă spre haos. / Încep să mă desprin de acest colind în vis. / Aşa că nu mă întreba de ce mă înfior./” Rondeluri şi ovoidele lui Liviu Pendefunda fac o notă aparte în această antologie, ele geometrizează şi limpezesc creaţia sa, ele dezleagă pentru cititor multe
dintre enigmele textelor. Fără îndoială, Liviu Pendefunda face o notă
aparte în peisajul poeziei contemporane, păstrând proporţiile, e un Ion
Barbu „integrat” postmodernismului având drept „joc secund”
cosmogonicul.

P

MOARTE ROZALBĂ, RÂS VINEŢIU
SAU ÎNCORONARE ŞI LACRIMI

Poetul Daniel Corbu a intrat în scenă pe la începutul anilor optzeci,
a întrat majestos, călcând ţanţos cu postmodernismul sub braţ, ba
mai mult, purta la butonieră şi ceva „inovaţii textualiste” . Primul
care a sesizat acest aspect a fost regretatul Marin Mincu. Cartea de
debut l-a aşezat în rândul celor mai promiţători şi novatori poeţi ai
deceniului opt, încă de la primele poeme se simte că Daniel Corbu
avea stocat în portofoliul genetic arta amăgirii cuvântului, poseda
acea magie a descompunerii realităţii cu instaurarea ficţionarului
drept spaţiu vital pentru o fiinţă sensibilă. Nu ştiu de-i „păcat sau
virtute”, dar se cuvine să-i luăm pulsul acestui interesant poet care
a ajuns prin „Poftiţi, domnule Kafka!” la cea de-a cincisprezecea
carte de versuri. Să nu uităm, Daniel Corbu mai are două volume
de proză şi câzteva cărţi de eseuri, fiind un narator original şi dens.
După cum se observă avem toată recuzita la îndemână spre a-i
trasa o fizionomie estetică autentică. După ce-a dat piept cu cititorul s-a gândit că i-ar sta bine să recurgă la un giumbuşluc liric făcând-o pe-a fachirul, asta întâmplându-se în 1988 odată cu apariţia
la Editura „Cartea Românească” a volumului de versuri „ Plimbarea prin flăcări”. Deja această carte îl aşează în elita poeţilor postmoderni. Acum să facem vorbire depre volumul de faţă care, cu
adevărat, compune greutatea liricii lui Daniel Corbu. „ În loc de
pre-faţă” poetul se alintă cu câteva respirări incitante despre poezie,
despre rolul ei anti-moarte, poate e prea mult spus, dar cel puţin o
„ alungă la câţiva paşi mai încolo” şi-i deajuns s-o „imobilizeze” pentru un timp. Şi cum Kafka era logodit cu „ bestia neagră” iubind la
nebunie absurdul, Daniel Corbu îl pofteşte pe marele scriitor la un
taifas poetic. Bine face, dialogul ia o încărcătură „ olimpiană”( am
preluat un termen drag poetului): „ Poftiţi, domnule Kafka! S-ar
cuveni un imn pentru / alunecarea-n abis / s-ar cuveni o dovadă! /
Şi pe când se desface-n bucăţi zeul tău protector / şi înfloreşte văzând cu ochii labirintica civilizaţie / metatextuală / iar miracolul
dezgolirii de sine atinge apogeul / cu aceeaşi febrilitate cu care neofiţii / îşi împart Paradisul / nu dispera! LUCRUL ÎN CARE NIMENI NU / CREDE / SE ÎNFOMETEAZĂ ÎN SINE / şi totul e
salvator / până şi această peticită speranţă / până şi acest vis amputat / şi chiar această dimineaţă în care / stai şi priveşti picurii ploii
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pe un mormânt nou. / Cineva mătură curtea abatorului / cineva
spune: Poftiţi, domnule Kafka! / S-ar cuveni un imn pentru / alunecarea-n abis / s-ar cuveni o dovadă! / Nu departe: o trompetă
rezemată de zid / Mâna clipocind uşor înspre inimă./”. Poetul are
ce are şi cu Dostoievski, joacă cu acesta un fel de şah orb, în care
piesele sunt de fapt cuvintele genialului scriitor rus, care dacă stăm
bine să ne gândim nu sunt decât ...piese negre, în paginele romanelor sale la fiecare pas „ apune luna şi răsare Moartea” . Partida nu se
încheie, ea va continua şi dincolo, în eternitate. Şi tot că veni vorba
de atmosferă, e bine să spunem că Daniel Corbu e obsedat de apocalipsă, nu de pe poziţia disperatului, ci atins de gânduri cu mult
mai înalte, înscrise în raţiunile livrescului, totuşi fără a răspunde
într-un mod clar atâtor întrebări limpezi despre Moarte, orice răspuns antrenează de fapt o altă întrebare.
Tocmai în acest joc „de-a v-aţi ascunselea”
cu moartea, prin intermediul poeziei, constă libertatea noastră, imaginaţia energizează spiritul dându-i forţa necesară absorbţiei
miracolului din lume. Şi când urlă, strigătul
lui nu-i atins de ură, e ecoul unor „ guri” nevăzute ale sufletului, dar nu a întregii sale
fiinţe, chiar dacă partitura lirică se vrea sub
cheia infernului, mai degrabă e sub semnul
speranţei, nu se poate vorbi, totuşi, de un
tragism veritabil, marca Bacovia. Stările
tensionate sunt anesteziate cu mici înţepături ironice, care nu fac decât să relaxeze
atmosfera şi să deschidă fine supape spre
lumină. Poetul stăpâneşte arta regiei, compune stări speciale pentru seducerea cititorului, imagistica sa este în permanenţă
combustionată cu idei deja clasicizate, care
dau greutate textelor, dar şi cu decupaje din
cotidian, cu scopul de a balansa atenţia cititorului şi a mări spectrul interpretărilor: „
Peste pagini se aşează lumina tremurândă /
clopote mari îşi amestecau limbile / murmurau cântece pentru cel ascuns în cearcănele / cântecului / Venea Moartea cerea tinereţii iertare şi trecea
mai departe / moartea de culoarea străzii Max Jacob moartea ca o
/ seară subţire perfectă ca râsul femeii iubite. / Intram tot mai des în
cinematografele lui Isus / la întoarcere povesteam de-o apă neagră
/ „O, DIEU, PURIFER NON COEURS!” / O, Dieu! Citeam Greaţa
de Sarte şi Ore franceze / de Ion Pop şi Sfârşitul războiului lumii de
Llossa / Între timp multă trăncăneală de-alde Dante, / Emily Dikinson, Gregory Corso, / Jorge Lezama Lima, Tudor Gheorghe şi Noica / puşi laolaltă în amintire. / În ziua când primeam o scrisoare de
la Odysseas Elytis / peste pagini se aşeza lumina tremurândă / clopote mari îşi amestecau limbile / ieşeam în stradă( O, FEMEILE
CU TRUPUL / SFĂRÂMICIOS CA TUTUNUL!) / printre suferinzii de ementropie / obosiţi din drumurile din palmă /îmi puneam sufletul cu faţa la zid / nebun după libertatea ascunsă în lucruri. / Chiar şi aceste rânduri târzii şi amestecate cu roua / unei
dimineţi de septembrie / mi se par o goană după libertate / pe care
ţi-o dă singurătatea / în faţa căreia şi nefericirea-i o scuză./” ( ZIUA
ÎN CARE PRIMEAM O SCRISOARE DE LA ODYSSEAS ELYTIS). Daniel Corbu se dă un singuratic, ba mai mult, scrie şi” manualul bunului singuratic” spre a-şi argumenta sentimentul, dar,
înlăuntrul lui se trag cortinele unei scene imperiale, se aud râsete şi
voci, e forfotă, umbrele prietenilor îşi schimbă locurile spre a prinde un loc cât mai apropae de sufletul poetului. Prin faţa cuvintelor
gândurilor se plimbă în voie Hamlet, Faust, Iisus, Penelopa, Ofelia
şi nu numai. Cam acesta este spectacolul pe care-l suportă un poet
singuratic. Ce-i drept, mai nimereşte şi-n groapa cu lei, dar cu lei
„amuţiţi de-atâta omenească iubire”, uneori devine spectatorul propriei imaginaţii, care-i testează ficţionarul. Poetul se adânceşte atât
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de mult în sine încât ajunge uneori să nu se recunoască, noroc că
iubirea pentru semeni îi semnalizează din când în când traseul destinal. Această pierdere de sine în numele poeziei ne aminteşte de
lupta nedreaptă cu morile de vânt, dar extrem de „productivă”
pentru înţelegerea eului creator şi perceperea lumii sentimentelor
şi emoţiilor. În astfel de „ conjuncturi „ lirice, Daniel Corbu are
forţa necesară să-şi potenţeze imaginaţia încât totul să pară real,
poemele încep să încorporeze întreaga durere a lumii, Moartea devine un conviv plăcut, metaforele care combustionează astfel de
poeme nu sunt deloc încrâncenate şi nici pe departe artificioase,
muzicalitatea versurilor amplifică doar tensiunea ideatică a textelor.
Numai în astfel de momente sensurile vieţii se multiplică, existenţa
capătă o altfel de încărcătură, încât fiecare clipă pare inervată de
gândul nemuririi, chiar dacă uneori este
tentat să vorbească despre desacralizarea
lumii, sentimentul credinţei respiră prin fiecare cuvânt. Flash-urile ironice nu detensionează deloc atmosfera poetică, din contră, îi conferă vioiciune. Nici „Evanghelia
după Corbu” nu-i un sindrom apocaliptic,
sunt antrenate în jocul cu sfârşitul şi speranţele noastre, suntem în palmele lui
Dumnezeu şi numai el poate da cu noi de
...iadul pământului sau ne poate arunca în
Rai, totul e să-i deschidem sufletul spre a ne
putea arăta calea luminoasă: „ La început a
fost marele Cuvânt / care s-a fărâmiţat în
mii şi mii / de cuvinte pipernicite şi purtătoare de pagubă. / Şi aşa cum nu există dragoste fără milă / cine gustă azi din azima
cerului / îşi are privirea surpată de lacrimi /
dar sunt cel ce nu sunt / pot să ating virginalele aurore / cu un fir de tămâie în mâna
dreaptă / şi să întreb pe unde umblă arpentorul destinului / deşi Don Alvaro îmi arată
sfântul cvartet din / învechitele cărţi: / Înţelepciunea Iubirea Speranţa Credinţa / pulvis et umbra sumus / cinit et umbra.../ nihil
homini certum est! /”. Poezia cu aură religiosă nu este una pur creştină, poetul lasă loc şi altor confesiuni, găsim trimiteri la cultul mozaic prin ecouri din Vechiul Testament, dar şi la budism, Dumnezeu e unul, doar noi îl percepem din unghiuri diferite. De multe ori
se hrăneşte cu mituri şi legende din spaţiul păgân. Probail spre a-şi
echilibra pornirile şi spre a intenta un proces de inteţie (atenţie,
poetic!) asupra desacralizării lumii contemporane, poetul îl aduce
pe scenă şi pe Nietzsche. Oricât ar încerca Daniel Corbu să inducă
o stare de glaciaritate în poeme, aceasta se manifestă doar la nivelul
discursului liric, nu şi la fibra ideatică a textului, tu, ca simplu cititor,
o percepi ca pe un nervur de lumnă, semn al speranţei. După atâta
spirit să-i descifrăm şi „cartea trupului” : „Creierul ăsta în formă de
cruce / la care te –nchini zeule maimuţoiule / pe care te laşi răstignit zilnic / nimeni nu ţi-l primeşte plocon. / Aici se-nchide cartea
trupului / şi altceva trebuie să-nceapă. / Fiecare cu stagul lui. Dar
cine să-l poarte? / Că tu stai / prăbuşit peste propriul maldăr de
vorbe / ca peste un munte tocit / înăcrit de tertipuri tehnice de a fi
tu însuţi. / Toţi îţi ştiu drumurile şi nimeni / nu-drăzneşte a le urma
/ şi nimeni nu vrea altfel să te nască / De-acum, ce ţi-a hărăzit zeul
cel bun: / vei fredona ceva care să acopere flămânzenia / vei aştepta
metafora să-ţi intre / ca târfele în aşternuturi / te vei pierde printre
fărâmele unui adagio / vei afla cât cântăreşte umbra. / Târziu vei
împăduri ghilotina / şi-o vei ascunde în surâs./” Daniel Corbu e un
poet majestos în tot ceea ce scrie, întemeiază lumi apocaliptice,
însă fără a intra în transă şi-a uita de sine, fără a stinge "lumina lirică a firii ”.

Cronică literară

Andrei ALECSA

Cărţile Vieţii sau evadări,
resuscitări, jonglarea cu faliile onirice

D

Departe de a fi un roman peisagistic, cea mai recentă “găselniţă” literară a lui Dan Perşa, romanul “Cărţile Vieţii”
se conturează, în contextul actual al romanului românesc,
ca un demers narativ ce copleşeşte prin multitudinea de
finalităţi ideatice însăilate într-o tapiţerie atinsă de întreaga gamă de nuanţe şi tuşe postmoderne. Autorul nu
este un simplu restaurator de fresce, nu suportă să dirijeze concerte de pastişă sau parodie gratuită, nu-i place
coroana de împrumut a lui Mihail Sadoveanu sau cea a
lui Nicolae Filimon. Preferă însă să revigoreze, să resusciteze personaje a căror esenţă a fost diluată de caracterul
univoc al discursului istoric, dându-le libertatea de a-şi
manifesta pornirile de transcendere şi joaca de dislocare
a timpului din ţâţânile firescului.
Iniţiativa acestei opere literare nu este una de tip arheologic, nu izvorăşte din cine ştie ce impuls nostalgic
şi nici nu apare ca debuşeu pentru o manifestare stilistico-estetică preţioasă. Autorul este un recuperator, un revendicator. Recuperator întrucât el caută să-i smulgă pe
Cantacuzini, pe Brâncoveni şi pe membrii suitelor lor din
mormântul de gheaţă în care i-a închistat Istoria. Datele
de tipul “ziuă-lună-an- bătălie-locaţie-număr de oştenistrategii-consecinţe” pe care ni le oferă Istoria (privită ca
metanaraţiune) ucid petele de umanitate şi de individualitate care atârnă, ca nişte epoleţi, pe umerii amintirilor
fiecărui popor. Apărut parcă pentru a denunţa această
crimă, înfăptuită cu sânge rece, romanul se prezintă ca o
minuţioasă schiţă vitruviană a psihicului, sau mai degrabă a psyche-ului, personajelor ce populează lumea închipuită a secolului al XVII-lea.
Într-adevăr, individualul personajelor istorice este
foarte bine trasat, fără sentimente sau gânduri cusute cu
aţă albă, fără vise sau dorinţe care să sufere de reumatica
senzaţie “far-fetched, out of place”. Asta pentru că întregul
se structurează pe un eşafodaj puternic, un crez formulat
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de stolnicul Constan din: viaţa “ca un fluviu trândav şi
mâlos cu maluri fecunde”. Pentru a ţine bine în frâu naraţiunea nărăvaşă, această sintagmă este asimilată (prin
ştafetă) şi repostulată de către Ştefan, fiul lipsit de stofă de
domn al stolnicului, iar mai apoi, când ochiul auctorial
îşi abate privirile de la cei doi Cantacuzini, naratorul îmbracă haina omniscienţei şi îl reformulează la răstimpuri.
Viaţa nu are sens, ea este materia argiloasă, iar noi olarii făuritori de iluzii…viaţa nu aşteaptă pe nimeni, fluviul
curge neîncetat oricât ne-am agăţa de rădăcini, trecutul
stă sub stigmatul uitării şi al morţii…realitatea nu există,
evenimentele sunt doar materie primă filtrată de imaginaţia noastră. Acestea sunt câteva dintre axiomele care
guvernează lumea şi pe care protagoniştii încearcă să le
accepte sau să le demonteze.
Personajele sunt basoreliefate cu toate cusururile, năravurile, visele şi speranţele lor într-o galerie construită
după model dantesc, pe principiul exemplarităţii. Numai
că aici nu putem vorbi despre cele nouă cercuri ale Infernului, fiecare populat cu un anume model de păcătos, ci
despre oameni prinşi între real şi ireal, între cotidian şi
transcendent, oameni care, într-un fel sau altul, caută să
privească viaţa despuiată de iluzii şi conjucturi, viaţa în
dureroasa ei goliciune. Momentul ridicării cortinei este
acaparat de prezenţa tare a stolnicului Constandin, “ţanţoş ca un sfredel “, un adevărat perpetuum mobile “prins”
în “lupta titanică cu mişcarea”. Angrenat în jocuri de curte pe care poziţia socială nu îi permite să le evite, stolnicul caută să fugă de imediat ca de un torent şi să guste, să
simtă atingerea ca de balsam a vieţii autentice - “fluviu
trândav şi mâlos”. Într-un moment de răgaz, se abandonează meditaţiei având ca obiect al concentrării mişcarea Luciei şi implicit perspectiva unei noi iubiri : ”asta îl
făcuse să creadă că nu fata dislocase o parte din lume şi
timp, ci el, de dincolo, de unde pătrunsese, o investise cu
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acea demnitate ce nu-i aparţinea, dar ea continua să înainteze producând dezmembrarea în jurul ei a universului…” Curteanul nu se poate bucura de luxul egoismului,
apare ca un punct de echilibru al moşiei, un element sine
qua non, harul lui de a lua pulsul mediului înconjurător şi
pornirile lui de taumaturg îl aruncă în braţele tumultului
cotidian, fără să-şi dorească, se lasă în voia vieţii-torent.
Astfel ne este înfăţişat ca un modelator al realităţii din jurul lui, un creator fără voie ce arareori se lasă cuprins de
toropeala propice privirii vieţii în ochi.
Lui Constandin Cantacuzino îi urmează fiul său, Ştefan, un evadator prin excelenţă, pentru care imediatul nu
înseamnă nimic, un convertit la onirism pentru care viaţa “sta cuprinsă în alt loc, în odaia minţii unui om, unde
trăiesc aievea toate câte există”. Asupra lui peisajele majestuoase au efect psihedelic, îl catapultează în urcări la
cer, pe fuioare de nori ori pe limbi de foc. Întâlnirile cu
senzuala Luciia declanşează în el un proces de involuţie, spre “gânguritul” din momentul pansării mâinii, rosul urechilor femeii “ca pe un şorici”, chiar şi autoflagelarea din pură curiozitate (înţepăturile urzicii) aparţin
unui repertoriu comportamental infantil. Etruscii credeau că nou-născuţii sunt mai aproape
de strămoşi şi că pe măsură ce înaintăm
în vârstă ne înderpărtăm de primordialitate…acest crez este transplantat în genomul unora dintre protagoniştii romanului; naratorul nu-şi arogă niciun moment
dreptul la cenzură, nu atentează la autonomia personajelor, astfel nimic nu stăvileşte manifestări care frizează ridicolul,
absurdul, patologicul sau bizarul. Activitatea mundană a lui Ştefan se reflectă
ca o transpunere miniaturală a călătoriei
sufletului dornic de cunoaştere: mai întâi o descoperire a propriei moşii, apoi a
diversităţii lumii şi artei, totul culminând
cu o descoperire a mecanicii entelehice
ce stă la baza vieţii. Un adevărat Cristofor
Columb căruia i se agaţă America de pintenii de aur ai reveriei !
Ienachiţă Cantacuzino, pretendentul la tron, este construit conform aceluiaşi precept involutiv, la el însă aspectul de “regressum ad uterum” este mult mai pregnant,
masca de Zorro sinistru şi adăpostirea (la nevoie) în scorbura unui copac pe care şi-o închipuie ca lume placentară
sunt simptomele unei incapacităţi de adaptare la realitate,
ale unui exil autoimpus (plonjare şi scufundare în lumea
cărţilor). În cazul său însă, involuţia poartă o aură patologică de natură Oedipiană, aşa explicându-se poate faptul
că el nu apare ca unul dintre cei trei călători din finalul
de basm.
Matei spadasinul sin Şufariul vărariul ot Făgăraş, «cumulard de cinuri», domină a doua jumătate a Cărţilor vieţii, Dan Perşa pare să fi fost atacat de un surplus ideatic
pe care l-a deversat în fiinţa acestui adevărat pilon al naraţiunii. Înzestrat cu simţuri atavice, cu principii morale
juste şi inviolabile, iubitor de glorie şi desăvârşire, înconjurându-se de oameni de os nobil, Matei este încarnarea
tentativei Omului de a se sustrage «obliviului» prin fapte
de glorie şi iubire de oameni. Prin intermediul lui, Dan
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Perşa dă glas zvâcnirilor postmoderne care îi amprentează stilul aruncând în joc parodia; manierismul de curte
pe care abilul Matei îl deprinde este proiectat în lumina
unui ridicol blând, scriitorul contemporan amintindune că nu caută niciun moment să dezvolte pornind de
la aşa-zisele realităţi istorice. Viaţa, realitatea, destinului
nu sunt decât un reziduu rămas în urma încleştării dintre voinţele celor puternici. Nu au timp să o simtă eremitul Gheorghe Frejureanu şi aga Constandin Bălăceanu, a
căror capete cad prea repede, adevărul însă reverberează
în nuanţe revelatorii abătându-se asupra lui Matei. La ce
bun să trăieşti o viaţă în care nu frumosul prevalează, ci
întâmplarea, uniunea de conjuncturi, aleatoriul? pare să
spună “spadasinul” ce se întoarce “General Înfrânt” înţelegând că încercarea lui de a transcende a fost una zadarnică, întrucât timpul aruncă o lopată de uitare peste toate
câte se află pe Pământ.
Brâncoveanu şi Suflet Huidici nu sunt personaje ce
fiinţează în mod autentic şi independent în roman, în
schimb reprezintă catalizatori indispensabili, proiecţii antitetice ale stolnicului Constandin şi ale lui Matei.
Astfel se conturează mai multe unghiuri de perspectivă
care converg spre a crea o realitate standard. Prind a se ţese însă şi adânci falii
în subteranul unor evenimente care ne
amintesc de ideea postulată de numeroşi
autori moderni şi postmoderni cum că
evenimentele nu au sens, imaginaţia fiecăruia dintre noi învestindu-le cu o anume conotaţie. De aceea cheia multor întâmplări ne parvine abia spre sfârşitul
romanului, adevărul cu privire la unele
fapte se conturează foarte vag, fiind pe
cale de a se evapora, anumite personaje
au atâtea imagini câţi privitori. Studii de
caz în acest sens stau portretul stolnicului Constandin, masacrul din satul lotrilor, uciderea unei fiice de boier în palatul
domnesc. Cititorul, naratorul, personajele cad deopotrivă pradă, în acest spectacol postmodern, iluziilor şi îndoielilor.
Mai presus de toate însă, Dan Perşa este un stilist desăvârşit, fiind capabil de a prinde cititorul în pânza de păianjen a unui limbaj arhaic acribios reconstituit. În plus
înşiruirea paragrafelor, a frazelor, repetarea la intervale
regulate a unor sintagme precum : şpriţ lung ofiţeresc,
pufăit de mahorcă, fluviu trândav şi mâlos, toate acestea
conferă limbii o mişcare ca de valuri domoale. Astfel limbajul însuşi spune o poveste într-o gamă subliminală despre viaţa care curge leneş, spre moarte, ori, poate, spre
un anume dincolo. În plus, urmărind mişcarea cailor ce
aleargă prin poveste ne convingem de existenţa unui ritm
intrinsec al frazei aflat în strânsă relaţie cu stratul ideatic
(viaţa ca fluviu trândav şi mâlos, oamenii prinşi în titanica luptă cu mişcarea) şi ne aducem aminte de ritmurile acvatico-cabaline ale limbajului lui D.H. Lawrence din
celebrul său roman Curcubeul.
Citind romanul “The Red Badge of Courage”, un veteran al războiului de Secesiune jura că Stephen Crane trebuie să fi fost în acelaşi batalion cu el. În realitate Crane
nu luase parte la războiul civil american. Cu o remarcă
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asemănătoare era încununată şi descrierea retragerii de
la Dunkirk de către Ian McEwan în Ispăşire.. Istoria a
confiscat de-a lungul timpului titlul de artă ce consemnează cu fidelitate meandrările realităţii – evenimentele.
Romane precum cele menţionate mai sus se circumscriu
unui crez de tipul “aşa trebuie să fost ”, mizând pe principiul intuitiv care stă la baza perceperii, analizei, sintezei
şi transcrierii realităţii. Privind opera de faţă prin prisma acestor modele, nu poate să treacă nesesizată calitatea de “revendicare” a demersului literar perşian. Acest
roman are toate calităţile necesare pentru a se înscrie în
contextul mişcării vindicative pe care literatura secolului
douăzeci şi unu o duce împotriva caracterului uniform,
absolut, unilateral şi univoc al discursului istoric.
Spre final stăvilarele dintre real şi fantastic sau oniric,
dintre trecut şi prezent încep să dea semne de slăbiciune,
o erupţie intertextuală atinge naraţiunea. Putem resimţi
aşadar fragranţe Baldassar Castiglioneşti “Făptuiam fără
să-i dăm de ştire, iar domnii socotesc tăinuit, încât o faptă
bună poate fi privită cu ochi răi” (aici o asemănare izbitoare cu discuţiile din “Curteanul”); îl putem regăsi şi pe
Shakespeare în contemplarea, de către Matei, a capetelor
tăiate urmată de celebra întrebare a lui Hamlet glăsuită
de Ştefan sau în fragmentul cu iz de Richard al III- lea
în care este “stoarsă” esenţa tragică a unei realităţi mereu actuale: “ să caut vulturi şi ereţi, dar nu găseam decât
zărari, ciurdari şi stăvari, singurii ce mai păreau îndrăzneţi în faptă”; limitele fiinţei umane sunt capturate şi ele
şi vândute pe colorata tarabă a intertextualismului sub
forma unei afirmaţii de tip Wittgensteinian “fiindcă acolo unde am încercat să văd, cuvintele iau sfârşit”. Finalul
însuşi respiră, prin branhii intertextuale, un aer hierofanic, pur Eliadesc, ceea ce lipseşte fiind doar explicitul “aşa
se termină totul, ca un vis”. Trecerea iniţiatică prin scorbura care provoacă dislocarea realului, concursul “de-a
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stuchitul”, jocul înlănţuirii cuvintelor (aşa numitul “Fazan”), salturile incoerente de la un subiect de discuţie la
altul, toate sunt determinate şi determină, în acelaşi timp,
o logică aparte a fiinţării îmbiind la evadare. Epilogul surprinde trei indivizi în derivă ce se prind tovarăşi la călătoria în căutarea tinereţii veşnice şi vieţii fără de sfârşit. Un
neadaptat la banalul şi meschinul vieţii (ce anulează orice
valenţă tragică sau eroică), Matei, un incurabil degustător
de reverii, Ştefan, şi un scrib cam şpriţar strivit sub talpa anonimităţii sunt trei entităţi ale căror iţe destinale se
unesc într-un dincolo trasat cu forţa, de nişte imaginaţii
fecund creative. O lume de basm încropită de trei dependenţi de oniric, întocmai Buenos Airesului lui Borges din
« Revărsat de Zori ». Fără mori de vânt vrăjmaşe ori alte
oprelişti. Trei « departed » faţă în faţă cu un Sfântu Petru
îngăduitor. Trei « departed » cărora li se deschid înainte
nouă orizonturi, nouă burţi de peşte.
Romanul « Cărţile Vieţii » stă, fără îndoială, sub semnul firescului. Debordează de firesc. Nu comportă cataracte, nu a fost scris conform unei reţete, nu este un roman de bâlci care să ia ochii lumii prin insolitul artificiilor narative expuse. L-aş compara cu o galerie de artă,
unde fiecare privitor, indiferent de acuitatea simţului său
estetic şi de vastitatea bagajului său cultural, găseşte ceva
fermecător : limbaj suculent, lipsit de stridenţă, atmosferă restaurată cu mare minuţiozitate, poveste despre sensul vieţii, despre limite, poveste despre realitate ca un văl
ceţos ce ne înconjoară. Un spectacol de operă pe ritmuri
atavice, unde fiecare actor trăieşte cu iluzia de a fi protagonist, spunând o poveste deopotrivă tristă şi frumoasă :
povestea oamenilor ca ţesători de contururi. Iar ca metaforă la întreg, romanul lui Dan Perşa ne vorbeşte despre
ce înseamnă literatura acum, la răscruce de vânturi, despre cum totul este şi va fi nou sub Soare!
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Irina Ciobotaru

Despre literatură, cu dragoste… Nicolae
Steinhardt, Între viaţă şi cărţi*

N

Nicolae Steinhardt nu s-a dorit un critic literar „cu metodă”. În contextul cenuşiilor decenii opt şi nouă, când
îşi reia activitatea publicistică şi editorială părăsită după
război, el propune lectura ca formă de recuperare a libertăţii şi ca prilej de „înmulţire” a vieţii (conform, păstrând proporţiile, înmulţirii celor cinci pâini de orz şi a
peştilor). „… nu sunt creator, ci critic – mărturiseşte el –.
Lucrez, aşadar, cu materialul clientului. Scriu numai dacă
am despre ce scrie şi numai în măsura în care sunt în stare
să înţeleg şi să iubesc sincer cartea. (…) De altfel, spunând
că sunt critic, nu rostesc adevărul: nici critic nu sunt, sunt
doar un diletant a cărui prezenţă în viaţa noastră literară
cred că se datorează, îndeosebi, faptului că vârsta n-a răpit
scrisului meu decât puţin din entuziasmul lui juvenil. 15
ianuarie 1984”[1]
Critica onestă şi entuziastă, amestecând în manieră
inedită exuberanţa tinerească a descoperirii şi erudiţia
matură a conexiunilor, este forma de exprimare a unui
intelectual „angajat”. Nu în sprijinul vreunei idei sau ideologii se manifestă, însă, această angajare (căci Steinhardt
evită căderea în vraja ideologiilor), ci în sprijinul unei realităţi „concrete”, căreia îi închină perseverent scrisul: libertatea spiritului. În fiecare carte citită este căutată sclipirea care să genereze sentimentul deplinei libertăţi a duhului. Aceasta, într-o parte de veac în care tocmai conştiinţa libertăţii era supusă anulării.
„Scriitorul «angajat» – scrie Jean-Paul Sartre, răspunzând la întrebarea Qu’est-ce que la littérature? – ştie că
scrisul înseamnă acţiune: el ştie că a dezvălui înseamnă a schimba şi că nu putem dezvălui decât proiectând
o schimbare.” Pentru Nicolae Steinhardt, deci, lectura şi
înţelegerea cărţii reprezintă nu doar punctul de plecare

1. Primejdia mărturisirii. Convorbirile de la Rohia, Opere 15, Polirom,
2009, pp. 58-59.
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al unui act critic metodic, de evaluare şi ierarhizare, ci
mai ales prilejul dea „acţiona” şi de a dezvălui conexiunea dintre carte şi viaţă, dintre scriitorul viu şi cititorul la
fel de viu (viu însemnând, şi la Nicolae Steinhardt, liber).
Schimbarea pe care o produce o astfel de lectură se instalează în ponderile ocupate de estetic şi de etic în grila
de evaluare a literaturii. Iubind cartea ca pe un seamăn,
Steinhardt caută gradul în care aceasta „pune în practică”
şi revelează binele, frumosul şi adevărul. El contestă descendenţa lui Nietzsche şi anularea criteriilor dihotomice
din judecarea omului şi a artei. Aceasta pentru simplul
fapt că, în viziunea sa, omul nu se poate aşeza de aceeaşi parte cu Dumnezeu, dincolo de bine şi de rău. Frumosul şi adevărul nu pot exista în afara binelui. Esteticul,
deci, nu îşi află realizarea şi consistenţa în afara eticului.
Aceasta ar putea fi motivaţia pentru „moralismul” hermeneutic al lui Steinhardt. Un moralism flexibil însă, dublat de smerenia judecăţii şi de iubire. De altfel, încadrarea în categoria „moraliştilor” este o constantă (firească)
a receptării volumelor critice steinhardtiene. Autorul însuşi, pentru a promova încrederea în moralitate, practică moralitatea. „Sunt un partizan ferm al ierarhiei valorilor – afirma Steinhardt –. Talentul, desigur, e esenţial.
Doi bani nu face, însă, în lipsa unei viziuni morale a lumii
şi a lucrurilor, în lipsa unei perspective, a unor concepte
integratoare.”[2]
Reeditarea, în cadrul Integralei N. Steinhardt, a primului său volum de eseuri din perioada comunistă, apărut în
1976 (când autorul avea şaizeci şi patru de ani), poate reprezenta un prilej de popas într-o critică „atipică”. Eseurile din Între viaţă şi cărţi deschid o discretă cale de acces
către o lectură eliberatoare, prin care sunt dezvăluite frumuseţea şi lumina fiinţei creatoare. Cititorul „profesio2. Zaharia Sângeorzan, op. cit., p. 12.
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Într-o cronică din revista Transilvania, din vara anului 1976, Mircea Ivănescu sublinia modul în care eseistica
steinhardtiană reuşeşte revelarea conexiunii intime dintre viaţă şi cărţi, între trecut şi actualitate. „Steinhardt nu
este, propriu-zis, un critic literar, şi textele sale, deşi pornesc aproape invariabil de la o lectură sau meditaţie pe
marginea unei cărţi, sunt, în primul rând… eseuri, adică
încercări de a constitui şi propune o viziune, un unghi de
vedere asupra unei probleme de viaţă. Autorul îşi declară,
de altminteri, într-un text liminar, dorinţa de a nu-şi despărţi meditaţia de relaţia cu viaţa, cu viaţa pe care o apreciază întotdeauna în spiritul actualităţii, al momentului
de faţă în ce are el mai caracteristic şi pregnant.”[6] Pentru
Nicolae Steinhardt, deci, o motivare a scrisului se află în
preocuparea pentru prezent, pentru dilemele unei actualităţi private de repere culturale, etice şi estetice conservatoare. Punţile sunt curajos şi spontan construite nu doar
între viaţă şi cărţi, ci şi între sensibilitatea autohtonă şi
cea europeană (dacă poate avea pertinenţă o asemenea
departajare), între modernitate şi tradiţie.
Şi, pentru că am propus problema unei „sensibilităţi
autohtone”, despre Nicolae Steinhardt s-a afirmat constant că mizează pe valorizarea spiritualităţii româneşti.
La o distanţă confortabilă de spectrul cenzurii (care a eliminat aproape jumătate din conţinutul propus de autor
pentru Între viaţă şi cărţi, la mijlocul anilor ‚70), se pot
face acum câteva observaţii şi nuanţări. Cunoscător avizat şi admirator al culturii şi al spiritului european, Steinhardt nu exagerează investigând şi identificând valori ale
spiritului autohton. Nu este responsabilă pentru această
permanentă atenţie „naţionalistă” o naivitate bătrânească şi nostalgică. Eseistul este conştient de coordonatele
istorice care marchează România comunistă şi doreşte să
contracareze, prin scrisul său critic atipic, politica nivelării şi anihilării spirituale. Este posibil ca masca „naţionalistă” aplicată ideilor şi pildelor omniprezente în textele steinhardtiene să aibă drept miză abaterea atenţiei de
la încărcătura morală „subversivă”. Eseistul nu este preocupat, în primul rând, de identificarea şi elogierea unor
trăsături spirituale specific româneşti (educaţia sa interbelică fiind eminamente europeană), ci de revitalizarea
moralităţii din structura identitară a unui neam din care
s-a decis să facă parte. De aici provine, cel mai probabil,
rotirea constantă, pedagogică, în jurul unor valori precum nobleţea sufletească, adevărul şi libertatea (care, să
recunoaştem, nu au certificat de naştere românesc, dar
pe care Steinhardt le atribuie conaţionalilor şi pentru
a tempera rigiditatea unei cenzuri instruite în spiritul
naţionalismului).
Literatura reprezintă, pentru Nicolae Steinhardt, o
formă de ieşire de sub spectrul intenţiilor nivelatoare din
planul social, politic şi cultural ale unui regim totalitar.
Literatura este o parte din frumuseţea care, pornind de
la F.M. Dostoievski, salvează lumea. Eseurile lui Steinhardt mizează tocmai pe varietatea frumosului manifestat în cărţi; sunt un mijloc prin care poate fi contracarată politica uniformizării şi a minimalizării locului ocupat
de spirit şi de cultură în viaţă. Împotriva nivelării, auto3. Nicolae Steinhardt, Ioan Pintea, Primejdia mărturisirii. Convorbiri- rul volumului Între viaţă şi cărţi vine cu o argumentaţie

nist” ascuns în spatele criticului caută broderiile inefabile
ale mesajului artistic. El prinde un fir al acestui mesaj şi
îl exploatează surprinzător, luminând tocmai contururile
în care se inserează libertatea spiritului.
Între viaţă şi cărţi este primit de critica din deceniul
opt ca o amplă expunere a concepţiei despre viaţă şi literatură, ca o ars poetica a lui Nicolae Steinhardt. Compus
din şaptezeci şi cinci de eseuri publicate anterior în RFR,
Libertatea, Universul literar, Viaţa Românească şi Secolul
XX, volumul propune un model de cititor, mai mult decât un critic literar. Aceasta pentru că autorul reface constant un circuit hermeneutic la polii căruia se află viaţa şi
literatura. El caută corespondenţele dintre viaţă şi carte,
dintre omul tipic sau atipic şi personaj. Literatura este înţeleasă şi abordată, în fond, ca o demonstraţie pertinentă a validităţii moralei tradiţionale într-o modernitate
contorsionată.
Titlul volumului anunţă încercarea autorului de a coborî cultura „în stradă”, în maniera pe care o promovau
trăiriştii interbelici. „Cultura, oricât de extinsă şi de adâncă ar fi – consideră Nicolae Steinhardt, rememorând personalitatea lui Sergiu Al-George –, nu poate fi valabilă
dacă nu izvorăşte dintr-o cercetare entuziastă şi fierbinte
a vieţii. Cultura nu poate fi numai răceală şi erudiţie, ea
trebuie neapărat – dacă nu vrea să rişte a rămâne simplă
treabă de scrib – să ia asupră-şi toate problemele vieţii şi
pe de-a întregul acel suflu năvalnic, specific fiinţei gânditoare şi înduhovnicite”[3]. În viziunea criticului, între
viaţă, cu toate palierele sale, şi cultură există un spaţiu
intermediar (la fel cum Andrei Pleşu consideră că între
om şi Dumnezeu există un spaţiu intermediar populat de
îngeri).
În 1984, în convorbirile cu Ioan Pintea, Steinhardt
oferă o „explicaţie” pentru această viziune a intermediarului: „prin cuvintele «între viaţă şi cărţi» am înţeles, ori
mai bine zis am subînţeles (în nădejdea că şi cititorul mă
va înţelege şi urmări), un fel de spaţiu intermediar existent undeva pe la mijlocul drumului care duce de la viaţa
propriu-zisă, brută, la artă şi la forma cea mai vădită a fenomenului cultural, formă ce se numeşte carte. În câmpul
acesta magnetic, delimitat nu de linii drepte sau de ziduri
compacte, ci de forţe subtile (aidoma acelora între care
poate lua fiinţă pe foarte scurt timp plasma, a patra formă
a materiei), se iveşte şi mixtura – ciudată, surprinzătoare,
rebelă unei definiţii precise –, în care are loc reacţia viaţăcarte şi ţâşneşte – nu întotdeauna şi tot pentru scurt timp
– o altă, parcă mai extraordinară formă a lumii psihofizice, căreia oamenii şi criticii nu s-au priceput a-i găsi altă
denumire decât aceea, destul de vagă şi pretenţioasă, de
emoţie artistică”[4]. Critica înseamnă, deci, o consecinţă a
incursiunii, prin lectură, „pe meleaguri unde totul nu-i
decât incertitudine, contradicţie, pâlpâire şi orbecăire”[5].
Incertitudinea va deveni tema centrală a volumului din
1980 (Incertitudini literare) şi se va impune, de fapt, ca
metodă critică steinhardtiană (şi, între paranteze fie spus,
ca principală sursă a „acuzei” de amatorism).

le de la Rohia, ed. cit., p. 49.
4. Ibidem, p. 56.
5. Ibidem
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6. Mircea Ivănescu, „Cărţi şi critică”, în Transilvania, anul IV (LXXXI),
serie nouă, nr. 8, august 1976, pp. 23-24.
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luxuriantă, cu asocieri de idei, teme şi nume dintre cele
mai provocatoare, cu o flexibilitate interdisciplinară tonică şi inedită, cu „familiarităţi” stilistice şi lexicale specifice unui creator de literatură şi nu unui comentator. Iată,
spre exemplificare, cum abordează Steinhardt problematica romanului lui Gustave Flaubert, Doamna Bovary:
„Prostia nu poate fi – în viaţă, în artă – mod de împlinire, dar poate fi temă a unei opere împlinite. Ca şi zgârcenia sau invidia, se opune realizării şi alcătuirii, nu însă
unei analize exhaustive şi revelatorii din partea autorului.
[…] În Doamna Bovary prostia e generală. Nu e prost numai Homais, pildă vie a excelenţei proverbului românesc
«prostului nu-i şade bine dacă nu e şi fudul»; nu-s proşti
numai nătărăul de Charles Bovary (care măcar iubeşte şi
e capabil de încredere şi admiraţie) şi cei doi amanţi ai
Emmei (care în pofida situaţiei lor sociale nu sunt numai
nişte nulităţi, ci şi nişte pastramagii); ci proastă e şi eroina
– şi consider ca foarte plauzibilă ipoteza că Flaubert i-a
făcut pe toţi stupizi (cu excepţia profesorului Larrivière)
pentru ca nerozia eroinei să fie mai puţin vizibilă şi să se
piardă între celelalte. […] Greşeala Emmei nu e atât că
visează, cât că visează prea jos. Proust observă că dacă
doamnei Cottard i s-ar fi oferit să devie ducesă de Mortemart ar fi refuzat; idealul ei îl reprezintă vecina din colţ,

Rita Chirian

P

* Mănăstirea Rohia, Editura Polirom, 2010.

7. „N. Steinhardt între viaţă şi cărţi” (ianuarie 1977), în vol. Semnul
mirării, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995, pp. 159-164.

Iteraţii. Poezia ca însemn victimar

Premiul Eminescu pentru debut în poezie nu înseamnă
doar a intra cu dreptul în literatură (pentru cei direct implicaţi), ci şi certificarea valorii ori măcar a originalităţii
cărţilor premiate sau nominalizate. Aşa că, înainte de orice altă referinţă a unui volum de poezie, atingerea miraculoasă a baghetei Eminescu, premiere sau nominalizare,
creează aşteptări de cele mai multe ori, poate, disproporţionate. Mai cu seamă fiindcă, de obicei, un autor dintre
cei nominalizaţi se desprinde net de plutonul celoralţi patru, aşa că nu e mare probabilistică să mizezi corect pe cel
care-şi va adjudeca premiul. Aşa s-a întâmplat cel puţin
în ultimii doi ani: Svetlana Cârstean ori Stoian G. Bogdan erau demult daţi ca big winners, în vreme ce masa
de manevră a „nominalizaţilor” se anonimiza progresiv. Şi, dacă e să ne referim doar la festivitatea din urmă,
sunt prea puţini aceia pentru care contează nume ca cel
al Gabrielei Ivaşcu, al Gabrielei Mâncu sau al lui Marius
Conkan şi titluri ca „Apocalipse, please”, „Număr scame”
sau „Soporia”. Noaptea uitării asupra lor şi o mie de motive pentru care Stoian G. Bogdan, pragmatic şi targetat,
să fi câştigat premiul.
De pildă, „Apocalipse, please” al Gabrielei Ivaşcu (Vinea, 2009) este un volum pantagruelic: ingurgitezi cu
poftă primele 20-30 de pagini, după care, până la final,
te zvârcoleşti de indigestie. Avalanşă descriptivă, pletoră
imagistică, imperativ al exhaustivităţii, cărora le găseşti,
până la urmă, o justificare în impulsul de a da, ca debutant, un volum „solid”, „puternic”. Dar e ştiut, chipurile, că
de-abia pietricica azvârlită din praştia rudimentară a lui
David răpune Goliatul criticii.
E migală şi e topografie în „Apocalipsa” Gabrielei
Ivaşcu, şi multă mobilă, şi multă durere. Deşi structurat
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doamna cu o situaţie socială doar cu un grad superior ei.
Dacă ar fi cutezat să viseze mai sus, poate că doamna Bovary nu s-ar fi lăsat prinsă în plasele straturilor intermediare. Visul, dacă te încumeţi să visezi, e bine să fie înalt.
(Altfel riscă să devină «ambiţ»)” (pp. 405-409).
Virgil Ierunca remarca, într-o prezentare din ianuarie
1977[7], abilitatea de scriitor a lui Nicolae Steinhardt, capacitatea acestuia de a crea o literatură secundă, captivantă,
despre literatură. Cultura, în egală măsură cu viaţa însăşi,
reprezintă pentru Steinhardt provocări capitale, astfel încât criticul se implică afectiv în lectură şi în interpretare.
Este vorba despre o implicare ce, departe de a fi naivă sau
decredibilizantă, demonstrează preluarea firească a principiilor şi valorilor vieţii creştine în critica literară. Este, şi
acesta, un motiv pentru care Între viaţă şi cărţi rămâne o
carte „actuală”, inspirând o sănătoasă poftă de literatură şi
de sens, de libertate a căutărilor şi a conexiunilor estetice,
de bucurie simplă a comunicării şi a cuminecării intelectuale. În fond, Nicolae Steinhardt scrie despre literatură
cu dragoste… Rămâne, deci, un „actual”.
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pe şapte cicluri, stufoase şi autosuficiente ca cele şapte
minuni ale lumii, volumul nu propune şapte ipostaze distincte şi coerente ale aceluiaşi univers poetic, ci un monolit anxios, fatidic şi redundant, un lung poem identic,
încordat şi pur demonstrativ. Astfel, toate segmentele
acestei poezii se amprentează de auspiciile lui „hiper-”,
„multi-” şi ale lui „etc.”, peste tot perspectivare, ge(r)minare, ramificare, persuasiune. Numai că efectul e contrar:
saţietate.
Tânăra scriitoare îşi deschide volumul cu un motto din
optzecistul Coşovei, „viaţa a devenit un sictir de cuvinte”,
care mai degrabă ar chema după el repulsia verbiajului.
Dar patima e prea puternică şi oasele prea fragile ca să nu
se frângă. „Note pentru un jurnal de călătorie”, „Amintiri din oraşul interzis”, „Oamenii cu viscere de aur”, „Din
jurnalul unui călău”, „Din jurnalul unei victime”, „Fragmente dintr-o existenţă paralelă”, „K-hole” (până şi titlurile sunt ample şi turgescente!) marchează câteva puncte
de pe o spirală strânsă, care are pretenţia de reconstrucţie a unei realităţi cu desăvârşire apocaliptice. Aerul milenarist şi agonic nu este însă construit printr-o excavare
subtilă a elementelor realului ori printr-o dublare expresionistă a unei angoase individuale, ci printr-o acumulare, uneori fără discernământ, de atrocităţi. Însuşi limbajul este, preponderent, extras din aceeaşi arie semantică,
sânge-putreziciune-moarte, şi fără nicio slăbire a acestor
chingi. Iată un poem în care sunt îngrămădite toate poncifele douămiismului: „feţe aplatizate, priviri ce hăcuiesc.
femei cu priviri/ pâcloase, bătrâni cu ochi înveliţi cu pojghiţa morţii./ peste tot oameni cu gurile pline de viermi
şi fiecare/ cuvânt e o cloacă.” (p. 21). Irespirabil, textul nu
e un hiat, o notă falsă, ci un refren: „avem nevoie de mai
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multe camere de tortură/ de mai mulţi stâlpi ai infamiei/
de mai multe laboratoare în care să se conceapă/ şi testeze
mai multe orori şi abuzuri// avem nevoie de noi instrumente ale terorii/ zilnic trebuie să fie pus cineva la stâlpul
infamiei/ în fiecare săptămână trebuie făcută o execuţie în/ piaţa publică/ trebuie
să facem noaptea carnavaluri şi procesiuni/ cu torţe umane// arta terorii trebuie dezvoltată şi rafinată/ dar avem nevoie
de o artă a supunerii/ a autoflagelării şi a
complexelor de culpabilitate” (p. 40). De
aceea, mai ortodoxă decât orice altă poetică douămiistă, cea a Gabrielei Ivaşcu
luptă cu arme deja tocite şi cu o retorică
demult inflaţionistă. Dezabuzare, secătuire, schelete urbane, deşertificare interioară, morbideţe, resemnare, da, toteme ale
ultimei generaţii de poeţi, dar transplantate fără un timbru personal şi autentic. În
aceşti termeni, textele debutantei de la Vinea nu sunt altceva decât reiterări ale unor
achiziţii anterioare, fără redimensionare şi fără re-scriere.
Dincolo de coeficientul acesta de inautenticitate, de gesticulaţie mimată, tardiv adoptată, „condusă” şi tezistă, percepţia realului este, pe alocuri, acută, diamante care riscă
să fie acoperite de lestul imagistic şi de cuvintele care se
cheamă aiuritor unele pe celelalte: „în jur e un aer plin de
insulte de grosolănii şi de îmbrânceli/ sunt străzi pline de

U
Emanuela Ilie

conserve goale de cioburi/ şi vitrine cu cadavre ghiftuite/ sunt canale urduroase din care iese alb grăsun/ vârstat cu inele roz viermele lui Poe/ sunt corpuri al căror
schelet nu e bine acoperit de carne/ a căror carne nu e
bine acoperită de piele/ sunt ascuţite trufii şi vinovăţii dizolvante/ şi ochi îngustaţi
şi priviri piezişe/ cântărind măsurând şi
tranşând/ sunt femei cu labiile legate cu
sârmă/ şi copii cu braţele ca nişte funii retezate/ sunt beciuri pline de cărnuri sfârtecate/ palpitând sub degetele morţii/ [...]
uneori nu pot privi omenirea decât ca o
pe o mare industrie a cărnii/ o industrie
de procesare a rupturilor pustulelor şi rănilor cu puroi/ în care înoată larve” (p. 4243). Imaginile laitmotiv, se remarcă lesne,
riscă să se clişeizeze, să se desemantizeze
şi, finalmente, să aibă soarta pasajelor descriptive din lecturile obligatorii – cele pe
care nu le citeşte nimeni.
Gabriela Ivaşcu practică o poezie a notaţiei, picturală şi halucinantă. E totuşi o lirică obiectivă,
receptivă, pasivă, cumulativă, o poezie a cuvântului şi a
imaginii şi deloc una a sentimentului, a sugestiei, a empatiei cu cititorul. De aceea, din acest punct mai important
pare să fie parcursul viitor al tinerei scriitoare, care, în
măsura în care-şi poare depăşi ori gestiona propensiunile
de moment, este capabilă totuşi să scrie poezie autentică.

Ce se vede În oglinda destinului

Ultima apariţie editorială datorată scriitorului Basarab
Nicolescu constă într-o remarcabilă carte confesivă intitulată În oglinda destinului. Eseuri autobiografice
(Ideea Europeană, Bucureşti, 2009). O carte care poate
fi încadrată, ţinînd cont de formula discursivă pentru
care optează în ea autorul, în categoria epitextelor nicolesciene, alături de numeroasele interviuri acordate în
mass-media sau de volumul Rădăcinile libertăţii, (Curtea Veche Publishing, 2004). Sigur că şi aici este evidentă,
mai mult decît orice altă posibilă miză a textului confesiv, dorinţa autorului de a-şi construi, fie direct, fie prin
ricoşeu, un altfel de autobiografie. Una de o fineţe şi o
discreţie cu totul neobişnuită : într-unul dintre Eseurile autobiografice, dedicat prietenului L.M.Arcade (1921
– 2001) şi Cenaclul[lui] de la Neuilly, Basarab Nicolescu
mărturiseşte că, între alte numeroase calităţi, apreciază la
Leonid Mămăligă [L. M. Arcade] tocmai discreţia, un dar
atît de rar astăzi, într-o lume a vulgarităţii generalizate.
Distincţia fermă între pudoare (a lui Leonid Mămăligă)
şi impudoare (a lumii aşa-zis civilizate) are, cum se poate uşor observa, şi funcţia de subtilă pledoarie pro domo:
„Leonid Mămăligă era un om secret, de o imensă pudoare,
calitate atît de rară în epoca noastră, de strip-tease intelectual şi spiritual”. La fel de fidelă, aşadar, ca şi în celelalte epitexte nicolesciene, ideii de pudoare, de discreţie,
reconstrucţia subiectivă din întregul ansamblu aşezat sub
semnul oglinzii trebuie citită ca o nouă dovadă a necesi-
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tăţii de a se mărturisi. Dar şi de a face o reverenţă caldă,
ardentă şi mai ales demnă celor interesaţi de adîncurile
„fiinţei mele interioare”.
Există, fireşte, o serie de diferenţe semnificative între
Eseurile autobiografice şi Rădăcinile libertăţii. In primul
rînd, în volumul mai vechi, modalitatea de a scrie şi de a
se scrie este a dialogului, a lungii confesiuni făcute unui
alter care, începînd cu platonicianul Lysis şi terminînd cu,
să spunem, Narcis şi Gură-de-Aur al lui Hesse, împrumută doar întîmplător figura prietenului. De altfel, modelul
mărturisit în Rădăcinile libertăţii este o astfel de celebrare
a prieteniei şi a întregii încărcături intelectuale şi spirituale care o însoţeşte: Dialogue de l’amitié, semnat de Luc
Dietrich şi Lanza del Vasto în 1942. Un dialog similar, al
prieteniei absolute – dialog extins, dar captivant de la prima la ultima pagină a Rădăcinilor libertăţii – este interviul extins cu un veritabil alter ego al lui Basarab Nicolescu, Michel Camus, un alt Căutător al Sensului suprem,
care îi mijloceşte şi stimulează relevarea propriului sine.
Dincoace, în cartea În oglinda destinului. Eseuri autobiografice, dialogul cu avatarurile dragi ale alterităţii nicolesciene este în general implicit. Există şi cîteva excepţii, în sensul că în interiorul volumului se pot regăsi şi o
serie de Interviuri – fragmente, ale autorului cu Augusta
Theresa de Alvarenga, Cristina Hermeziu, Ruxandra Cesereanu, Horia Bădescu, Constantin Ifteme, Luigi Bambulea şi, cu voia dvs, Emanuela Ilie. Fără a avea, în rest,
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forma propriu-zisă de interviu, dialogul cu exterioritatea
umană şi cea livrescă din restul cărţii este totuşi, deşi altfel, realizat. Înseşi titlurile unora dintre cele patru mari
secţiuni (Ctitorii, Mentorii, Permanentul miracol al prieteniei, Interferenţe spirituale) anunţă în mod tranşant raportarea permanentă a instanţei auctoriale la prietenia pe
care Basarab Nicolescu o validase, în Rădăcinile libertăţii, drept o valoare supremă a individului transdisciplinar.
„Vinovată” de revenirea la această adevărată supratemă a operei
confesive nicolesciene este chiar
specificitatea acestei forme de iubire, preferabilă erosului, deoarece acesta din urmă implică sexualitatea: „Plasez prietenia mai
presus de iubire. În lunga cale de
la sine la sine însuşi, prietenia
este o etapă crucială… Prietenia
merge mai departe decît iubirea
în interogarea asupra misterului lumii… Prietenia este o etapă
esenţială a căutării maestrului interior, care ar putea fi numit, da
– Prietenul, Prietenul iubit-iubitor, Prea-Iubitul. Prietenia este,
în acest sens, celebrarea terţului
continuu prezent.” (subl. aut.)
Spre deosebire, apoi, de Rădăcinile libertăţii, unde fluxul confesiv era dirijat, într-o măsură
covîrşitoare, de succesiunea bine
gîndită de interogaţii şi răspunsuri ale lui Michel Camus, instanţa auctorială din În oglinda
destinului. Eseuri autobiografice se abandonează în voia unor
volute autoreflexive stimulate în general de sinusoidele
propriei memorii: o memorie vie, ardentă, a cărei dinamică, deloc fortuită, stimulează tensiunea extremă a conştiinţei în „procesul alchimic” al devenirii de sine graţie
marilor întîlniri cu Ceilalţi. In fond, ultima carte a lui Basarab Nicolescu este un omagiu adus întîlnirilor decisive,
modelatoare de Destin. Primele dintre ele, înţelegem, sînt
datoare unor oameni precum Un Dascăl de altădată: Ion
Grigore (1907 – 1990), pentru care Mentoratul nu însemna decît capacitatea uluitoare, de esenţă vizionară, de a
recunoaşte în tînărul Basarab Nicolescu „setea de absolut,
dorinţa mistuitoare de cunoaştere” şi, implicit, admiraţia
fecundă pentru o personalitate de prim rang, ce reprezintă însăşi „gîndirea încarnată, spectacolul raţiunii revelîndu-şi splendoarea în demonstraţiile matematice şi în
estetica teoremelor”. Omul de cultură deschis, ca niciun
altul, către transdisciplinar îşi devoalează apoi afinităţile
(s)elective pentru prieteni ca Mircea Ciobanu (Martorul),
Vintilă Horia (Un cavaler al cunoaşterii ce va veni), Stelian
Oancea (Pribeag prin cea de-a patra dimensiune), Stéphane Lupasco (Stéphane Lupasco şi lumea artei sau Dialogul neîntrerupt : Fondane, Lupasco şi Cioran), Roberto
Juarroz (Viaţa urmează vieţii – Roberto Juarroz, 19251995), André Chouraqui (Vizionarul), Michel Camus
(un adept al Marelui Joc al transdisciplinarităţii) etc. etc.

90

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

Sau îşi declară, deschis şi numai pentru a o justifica apoi
meticulos, admiraţia pentru „marii gînditori ai ternarului” (indiferent dacă sînt raportaţi explicit sau implicit
la conceptele-cheie ale metodologiei transdisciplinare :
terţul tainic inclus, nivelurile de realitate, interacţiunea
Obiect-Subiect). Pagini dense, documentate sub raport
ştiinţific, dar încărcate în special de o afecţiune deferentă,
sînt închinate lui Geoffrey Chew (Geoffrey Chew şi descoperirea Extremului Occident),
lui Werner Heisenberg (Un profet al noii lumi), lui René Daumal
(René Daumal şi Marele Joc), lui
Edgar Morin (Pasiunea cunoaşterii şi solidarităţii), lui Adonis
(Adonis, un om liber) ş.a. Adică
unor veritabile „fiinţe ale transgresiunii frontierelor dintre diferitele domenii ale cunoaşterii şi
dintre diferitele culturi”.
Sigur, nu trebuie să uităm
că Basarab Nicolescu admiră în
mod particular, dintre toate aceste domenii ale cunoaşterii, poezia. Nici nu e de mirare, pentru că autorul Teoremelor poetice
afirmase, tranşant, fructificînd
intuiţii mai vechi, determinate
de hermeneutica operei poetice a
lui Ion Barbu, faptul că doar „Cunoaşterea poetică este cunoaşterea cuantică a terţiului tainic inclus” (VI. 1). Justificarea acestei
opţiuni apărea, la fel, succint în
Rădăcinile libertăţii – cunoaşterea poetică este superioară celei
ştiinţifice, pentru că ea unifică
Subiectul şi Obiectul, păstrîndu-le totuşi integral distincţiile: „Ca orice mare poet, Adonis accede la izvorul însuşi
al poeziei – terţul tainic inclus, care unifică Subiectul şi
Obiectul, păstrîndu-le diferenţa”. Or, dintre cele mai sensibilizatoare portrete pe care le putem regăsi În oglinda
destinului sînt chiar cele dedicate poeţilor: în special capitolele Lucian Blaga – O vizită la Lancrăm în 1965, respectiv Cezar Ivănescu: Poetul şi vînătoarea de oameni
cuprind pagini pătrunzătoare, în care intenţia confesivă
(mai apăsată ca în altă parte – a se vedea mărturisirile
despre reculegerea la mormîntul lui Blaga sau izbucnirea
în lacrimi la primirea testamentului spiritual al lui Cezar
Ivănescu) este dublată de una să spunem reparatorie. Din
această ultimă perspectivă, textul dedicat de Basarab Nicolescu plurivalentului Cezar Ivănescu („mare poet dar
şi un om de o profundă cunoaştere filosofică, mai ales
în domeniul filosofiei orientale”, cîntăreţ excepţional, „un
eficace editor” etc.) trebuie citit ca un panegiric perfect
justificat – nu de „prietenia spirituală rară” care i-a unit
pe cei doi sau de indignarea că moartea poetului vînat
de semeni infami a fost „o supremă injustiţie”, ci de convingerea intimă că „opera lui rămîne, intactă, în imediata vecinătate a operei unui alt mare nedreptăţit, Mihai
Eminescu”.
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Deschis parcă mai mult ca oricînd – nu ca virtualitate, ci ca realitate efectivă – către dialogism, autorul Eseurilor autobiografice dă şi aici impresia tulburătoare de
co-participare la un adevărat spectacol al inteligenţelor în
mişcare, stimulate de interferenţele, de similitudinile fragrante de concepţie, în fine, de mărturisirile grave, tensionate, arzînd la flacăra iubirii şi responsabilităţii faţă de
aproapele-martor – una dintre temele majore ale întregii
sale opere. Din conştiinţa acestei similarităţi a conştiinţei, a ideilor, a modului de a fiinţa în univers, reiese însăşi ideea de oglindire, de reflectare speculară a identităţii
în alteritate (principiul tematic unitar al cărţii, după cum

reiese şi din titlu). Din acest punct de vedere, cred că În
oglinda destinului. Eseuri autobiografice ar putea foarte
bine să fie aşezată, ca şi celebra lucrare a lui Martin Buber, Eu şi Tu (Ich und Du), sub semnul formulei sintetice
inspirate din debutul primului verset al Evangheliei după
Ioan: „la început este relaţia (Im Anfang ist die Beziehung)”.
Căci, la fel şi autorul autenticei „biblii a dialogului”, scrise în 1923, Basarab Nicolescu citeşte întregul Destin prin
prisma relaţiei ca eveniment ontologic primordial, întrucît spaţiul ei este locul de manifestare a Spiritului şi cu
siguranţă o dimensiune superioară a fiinţei însetate de
transgresiune.

Florin Caragiu

Eugenia Ţarălungă. Despre viaţa secretă a
micilor unităţi de percepţie

F

„Frazând tăios şi memorabil ca Mariana Marin, dar evitând abisuri care nu-i sunt proprii, poezia Eugeniei Ţarălungă duce cu gândul la inscripţii de pe vechi blazoane,
unde ascunsul se revelează prin mai ascuns. (…) Textele
din această carte vorbesc, aristocratic ca în secolul XVII
şi înmănuşate în negura subtil-luminoasă a femeilor din
vremea lui Dante, despre femeia aproape metalică a secolului XXI”, afirmă Ioan Es Pop în finalul cărţii „Mici
unităţi de percepţie” (ed. Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2002).
Ce sunt, în fapt, aceste mici unităţi de percepţie? Ele
apar ca nodurile unei ordini ascunse, într-o continuă şi
discretă reaşezare, care scapă controlului nostru: „sunt
mici unităţi de percepţie/ cu care ne petrecem timpul/ le
aşezăm frumos la rând/ apoi ne vedem de ale noastre//
revenim lângă ele şi/ ne mirăm că le găsim răvăşite/ departe de ordinea cazonă/ pe care tot încercăm să le-o impunem/ ele au o viaţă secretă” (***, p. 18).
Detaliile sunt încolţiri spontane şi familiare ale acestei ordini în mişcare, erosul poematic fiind însăşi flacăra
intimităţii: „hai să ardem împreună/ aici în colţul camerei/ nimeni nu va şti de ce incendiul nu se extinde/ şi de
ce ei nu au nici o putere asupra noastră” (***, p. 19). În
acest spaţiu, spiritul şi materia, îngerul şi trupul, timpul şi
corporalitatea dezvoltă afinităţi, atingeri şi comunicări de
„cuante” de energie re-semnificantă: „poate îngerul treptat se va simţi/ inutil şi stingher/ într-un final îşi va aminti totuşi/ nici un înger nu este niciodată de prisos/ se va
ghemui/ cu aripile către răsărit/ înspre omoplatul tău cel
lesne mişcător (ei nu sunt niciodată de prisos); „atingerile îmi cotropesc trecutul/ lasă dâre dureroase/ adânci
de câţiva centimetri/ de-a lungul trupului” (contiguitate).
Aceste transmiteri traduc ritmul respiraţiei interioare:
„eu împingeam demult către tine/ fără grabă/ acea căldură
fără sfârşit care te ocroteşte” (urmărindu-ţi conturul epidermei) şi reglează metamorfoze surprinzătoare: „asta e
aripa din care trupul mi-a crescut” (aripa din care trupul).
Ele dau acel influx de energie necesar trecerii spontane de
la un plan la altul. Oniricul, imaginarul şi cotidianul se
suprapun până la experienţa unui corp comun: „noaptea
e coperta pe care visul fiecăruia alunecă” (vis cu dimensiuni variabile); „se conturează acum o ciudată nevoie de
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pudoare/ el lasă impresia că nu mie mi se adresează mesajul/ eu doar m-am întâmplat pe acolo/ ai lăsat în urma
ta/ îmi spune/ o porţiune de vis cu spaţii interzise (…) în
troleibuz am dus ceva cu mare atenţie/ doar pentru a fi
aruncat la capăt” (vis cu spaţii interzise).
Într-o atmosferă în care „ascunsul se revelează prin
mai ascuns”, misterul este „regula jocului”: „indiferent
ce s-ar întâmpla între voi de-adevăratelea/ există între
voi ceva indestructibil/ aşa se face că unele lucruri nu i
le spui” (ochi mijiţi în soare), erosul învăluit stimulând
plasticitatea cuvântului.
Aşa apar posibile contrageri şi dilatări uriaşe de perspectivă, enigmatice desene suprarealiste, dat fiind că tot
ceea ce este filtrat prin cuvânt primeşte amprenta unei
„umanizări”, cu tot ce implică ea ca libertate creatoare, devine „locuire poetică a lumii”: „am plâns cu muşchii/ nu
mă dizolv în lacrimi/ plâng printre celule” (gravitam);
„cât de miraculoasă este această casă a noastră/ a cui miraculoasă este această casă a noastră// o ducem nemulţumiţi cu noi/ indiferenţi/ nemiloşi în expansiune/ întotdeauna gata să alergăm încoace încolo/ cu trupul cel
întreg/ şi lesne mergător” (balneară); „puterile lor de zămislire/ la atât s-au oprit/ a ieşit până la urmă o câtime
de om/ pe jumătate fiară pe jumătate altceva/ el umblă
pe sub pământ/ cu paşi mari şi repezi/ încercând să călătorească la fel de repede/ ca oamenii întregi de deasupra”
(dincolo de axa verticală); „încerca să le dea peştilor apă
să bea/ tot zicea că le e sete/ ei n-or să vină niciodată să îl
strivească” (***, p. 72).
Singurătatea, chiar şi intactă, se cere haşurată de „prezenţa în absenţă” a celuilalt: „colorează-mi conturul doar/
haşurează-mi singurătatea rămasă intactă/ contez pe tine”
(grea de lună).
Poezia este în esenţa ei uimire, topire a fragmentarităţii şi lipsei de noimă, asimptotă a inexprimabilului către
care Eugenia Ţarălungă ne conduce, la pas liniştit: „această ciudată linişte a mea pe care o plâng acum/ mi s-a arătat dintr-o dată/ până spre seară ei îmi vor împărţi hainele/ dureros inocent tu mă vei conduce/ spre locul unde nu
există milă sau ruşine/ ci numai o mirare continuă” (lumina s-a lăsat copleşită cu greu); „un eu acaparator vânăt/
pulsând greoi desupra lucrurilor mici// greşeala nu e a
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mea/ ci a veacului acesta comprimat/ fragmentar şi fără
noimă/ de bună seamă vei înţelege/ cele ce îţi spun acum
nemăsurată/ este breşa nenumărate/ sunt izgonirile care
te uimesc” (galvanizat prin nesupunere).
Crucea desemnează acea imponderabilă „iconică”,
marcă epifanică a umanului, care îngăduie „jocul libertăţii” la răscrucea dintre privirea spre lume şi cea spre
Dumnezeu: „înşelător de simplă/ această cruce de nuc//
îmi impinge înainte picioarele/ unul câte unul/ spre o
zare mereu schimbătoare” (atât de transparent); „nespus
de receptivă la cuvintele tale ridică-te/ aşa mi-ai zis/ nu
aceea e groapa în care trebuia să stai (…) pierderea nu e
întotdeauna un gol/ izbăvirea nu se exersează periodic/
ci se arată dintr-o dată ca o răscruce/ dar nu mai ai nici
un drum de întoarcere” (conturul cunoaşterii îngăduite). Autoarea însăşi vorbeşte, într-un interviu, ca un element esenţial al intenţiei sale artistice, despre provocarea
trecerii de la dragostea incipientă, cu atracţia ei inerentă,
la răscrucea unei responsabilităţi: „nu aceea e groapa în
care trebuia să stai!”.
Punctul de răscruce, din care „nu mai există drum de
întoarcere”, înseamnă totodată o şansă de aclimatizare
a miracolului prin infuzarea sa în bucuriile simple: „ei
spun că toleranţa la miracol/ se apropie spectaculos de
magie/ dar pentru tine calupul de suferinţă/ ori de eşec/
se termină brusc/ şi cazi în gol/ într-o altă bucurie cotidiană/ ridicată la rangul de sens al existenţei” (36 plus sau
minus 3 ani); „m-am bucurat/ nu era
cine ştie ce/ erau culorile/ cărora le-am
fost recunoscătoare/ erau sânii/ erau
ochii braţele/ era un fel de siguranţă luminos ghiduşă/ ca atunci când descoperi deodată/ ce îţi mai rămâne de făcut” (ce îţi mai rămâne de făcut). Existenţa umană nu poate fi programată, şi
prin urmare „întreruperea viului naşte
durere/ dar iubirea abia acum/ dă ocol
terifiantului” (viul întrerupt).
Liniştea şi strigătul sunt cele două
feţe ale mărturiei fiinţei, în punctul-limită sau zidul planckian al unui „prezent neclintit”, în care se proiectează istoria: „acest prezent neclintit care/ mă
perimează continuu/ de fapt nu mă
atinge/ nu mă carbonizează/ nu mă
străbate către nord/ ci mă lasă intactă/
mă îmboldeşte doar să strig prin pieţe”
(muchiile drepte fac legea); „îţi cuprinde doar vertebrele/ iubirea mintea îţi
este în continuare/ liberă şi iscoditoare
prin oraş/ pe mine mă zideşte/ într-un
perete de sticlă lichidă/ te pot privi liniştită de acolo” (***, p. 57).
Mai departe, Eugenia aminteşte despre înălţare, plecând de la cuvintele ce
gravitează în jurul aceloraşi „mici unităţi de percepţie”: „sunt doar cuvinte ce se rotesc în jurul sonatei lui mozart// chiar şi fraţii wright/ prima dată
s-au ridicat de la pământ/ nu mai mult
de 15 secunde// ai fi putut fi tu/ cel care
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se înalţă” (nemiloasă şi mereu în expansiune). Însă forţa
ascensională este primită cu adevărat în acel gest de încredinţare a toate în voia lui Dumnezeu care, în fond, înseamnă o armonizare cu dinamismul ordinii ascunse, neraţionalizabile, a iconomiei divine: „cum aş putea să nu
îţi las Ţie grijile mele/ vezi tu de răsadurile din grădină/
ridică soarele pe bolta cerească/ în fiecare dimineaţă (…)
lungeşte tu membrele copiilor ajunşi la pubertate/ adună
oasele de mijloc ale tinerelor fete/ într-un căuş dătător de
viaţă/ gârboveşte-i pe cei bătrâni/ până la ghemuirea de
tot/ înalţă-Te înalţă-ne/ cum aş putea să nu îţi las ţie grijile mele” (en la madrugada).
Alexandru Cistelecan confirmă, în postfaţa volumului, calitatea de „mărturie luminoasă” a poeziei Eugeniei
Ţarălungă, în care „confesiunea a găsit un flux atât de natural încât pare genuin, iar stările, oricât de agravate de
melancolie, rămân matinale şi diafane. (…) Imaginile de
ruptură, imaginile de învolburare răsar şi ele cu o prospeţime primăvăratică, într-o spontaneitate eclatantă. Un
imaginar fraged, crud, suav şi când se aprinde în fulguranţe expresioniste se ridică nonşalant din stratul sporovăielii”. Aş adăuga că, pe undeva, cheia „soluţiei fericite”
stă în redescoperirea, prin micile unităţi ale percepţiei, a
vibraţiei iconice în care se întrepătrund visul şi trezia, taina şi descoperirea, oprirea şi înaintarea, sau coborârea şi
înălţarea. Volumul a fost răsplătit cu premiul pentru debut al U.S.R.
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Mircea OPREA

VIAŢA – CA O BUCATĂ MARE
DE PĂMÂNT NEGRU

Prozatorul despre care scriem acum nu-i un răsfăţat al editurilor mari, al criticilor de renume şi nici
al revistelor literare centrale: să fie acesta un efect
doar al hazardului (care se pare că are şi criterii geografice), să fie doar o consecinţă a peratologiei aplicate? Poate aceasta este soarta scriitorilor pentru
raftul al doilea, concept admis cu greu şi abia discutat printre uşi sau prin subsoluri de pagină? Avem
bănuiala că va trebui să discutăm, cândva, cu mai
multă deschidere, să punem în valoare cu mai mult
înţelegere şi generozitate şi pe acei autori lăsaţi, cu
vină sau fără vină, pe raftul doi, tocmai pentru a
face o minimă ordine între valori, pentru a înlătura nedreptăţi flagrante. Dar până atunci vom vorbi
de un scriitor şi un roman care, cu siguranţă, merita
mai multă atenţie din partea presei literare.

O

O bună parte din literatura scrisă de Dorin Baciu, prozator ajuns în preajma a şapte decenii de viaţă (debut editorial: Concert inaugural, Iaşi, Editura Junimea, 1972) este
dedicată aceleiaşi lumi, aceluiaşi mediu, satul din zona
Moldovei dintre Siret şi Prut, mai strâns, a satului botoşănean. Este o aplecare îndelungă şi obstinată, minuţioasă,
urmată îndeaproape cu o acribie de monograf. În povestiri şi în romane cu acţiunea revărsată pe o întindere de
mai multe zeci de ani, de mai multe generaţii, destinele
unor familii sunt urmărite în trecerea lor prin timp, printr-un spaţiu geografic amplu sau restrâns doar la satul lor,
oamenii aceştia fiind cercetaţi în toate trăirile, la vedere
ori ascunse, şi destăinuite cititorului răbdător să afle ce
se întâmplă cu semenii trăitori doar la un pas de el. Nici
recentul roman, Tatăl nostru de sub pământ (Botoşani,
Editura Agata, 2009), nu cade departe de această caracteristică. Alecu este fiul ţăranului Ion Stigleţ din Pădureni,
om care după o viaţă cu nimic deosebită de a celor din
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generaţia sa, a trecut între cei drepţi, cum spune o stranie
expresie de-a noastră. Povestea se petrece înainte de ’89,
şi întâmplările în mod limpede sunt datate de istoria vremii, având sens şi valoare cu cote ridicate pentru cititorii
acelor generaţii care au cunoscut, care au trăit şi ei anii
comunismului. Ţăranii din nordul ţării, oameni simpli
ajunşi în proza lui Dorin Baciu, duc o viaţă când urbană,
când rurală, în cadre impuse de date obiective, exterioare,
faţă de care se păstrau întregi în convingeri şi credinţe
pentru că – intrau şi ieşeau neatinşi de această viaţă de fier
şi reintrau în viaţa lor de pământ şi vite, cum o spune chiar
autorul, plastic şi exact, într-un text (Lazăr) din volumul
de povestiri Vine trenul Principessa.
Perimetrul narativ al romanului Tatăl nostru de sub pământ se înscrie într-o tramă relativ simplă: Alecu Sticleţ,
rămas singur şi eliberat de povara mai degrabă morală a
existenţei pământeşti a părinţilor săi din satul Pădureni,
ca şi de moştenirea lăsată copiilor (casă, acareturi, livadă,
grădină), nu poate scăpa totuşi de ochiul şi de blestemul
tatălui răposat. Deşi este un orăşean făcut peste noapte,
cum se zice, ţine cu toată fiinţa să aibă o casă pe pământ,
cu grădină şi curte, în care să reconstituie în mic universul său rural, mediul în care, crede el, s-ar simţi cu adevărat împlinit. Pentru a ajunge la acest ideal intră în conflict
cu soţia sa Lizaveta, cea lăcomoasă după aur, hrănită şi
obsedată de alte gânduri, intră în conflict cu amanta sa,
Artemiza, intră în conflict cu secretarul de partid al întreprinderii unde era maistru şi va fi în dezacord, cel puţin,
cu prietenii şi cunoştinţele care îl persiflează ori chiar râd
de-a dreptul de dorinţa sa aflată în contratimp cu restul
lumii. Conflictul, major şi de neînlăturat, este irigat subteran de discordanţa dintre dorinţele sale şi spiritul acelor
ani, când proprietatea particulară trebuia distrusă din temelii ori măcar drastic limitată. Socialismul, la rigoare, nu
putea suprima speranţa din oameni, nu le putea suprima
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idealurile, ba uneori, dintr-o lipsă de consecvenţă a sistemului, unii, mai ambiţioşi, chiar îşi puteau împlini aceste
idealuri, aşa cum va reuşi şi Alecu – dar totul spre deziluzia lor şi mai profundă. Alecu Sticleţ va ajunge, cu riscul dezmembrării familiei, a pierderii sănătăţii şi a echilibrului sufletesc, să cumpere casa visată, casa de pe strada
Victoria. Însă visul său deja împlinit va cădea sub şenilele
buldozerului adus de constructori, pentru că pe acolo va
trece o nouă stradă ce va avea pe o parte şi pe alta blocuri
cu apartamente precum cel din care abia s-a mutat, precum cel în care se va muta, poate, după demolarea casei.
În final, Alecu este un înfrânt pe mai multe planuri, este
fiul care şi-a trădat părintele, este omul care şi-a ratat idealul intrând şi el în rând cu lumea dar cu mulţumirea că
măcar a încercat. Ce şi-ar fi putut dori mai mult într-o
lume în care nimeni nu învinge? O întrebare fără răspuns
va fi şi aceasta: cât din dorinţa realizată şi ratată a lui Alecu a fost urmărită în răspăr cu sensul lumii, din respect
pentru memoria tatălui său, cât a fost împlinirea propriei
sale ambiţii?
Scoaterea ţăranilor din sate, urbanizarea lor la grămadă, industrializarea forţată a unui ţinut eminamente agricol cum era această parte a ţării, şi cu o profundă mentalitate de agricultor în spiritul comunităţii – sunt temele la
vedere ale prozatorului dar, în profunzime, aici este vorba
de drama ţăranului, când în complementaritate, când în
conflict cu civilizaţia urbană, şi veşnic într-o relaţie sub
tensiune, fiind confruntarea a două modalităţi de a vedea
lumea, de a răspunde întrebărilor ei, modalitatea individului de a aborda realul care ne invadează, real în care ne
vom insera şi noi, cu propriile noastre contradicţii cu tot.
Aparent, personajele - aproape în totalitate de extracţie
rurală, îşi parcurg existenţa într-o banalitate cenuşie, fără
nuanţe, în culori nete, după cutume bine împământenite în mentalul lor. Asemenea inşi ai zice că n-au angoase,
n-au spaime în faţa existenţei, nu se lasă impresionaţi de
nimic peste măsură şi nimic nu-i scoate din calea lor pe
care, pas cu pas, o urmează simţindu-şi blestemul nu de
puţine ori ca pe o binefacere, precum şi invers şi, sub acest
semn, acceptându-şi destinul. În generaţiile noi din acelaşi mediu apar destule exemplare care acceptă schimbarea, ba chiar şi-o doresc, aceasta fiind în înţelegerea comună, calea împlinirii în bunăstarea materială mai întâi, a lor
şi a familiei. Cu ani în urmă, Alecu vine la oraş pentru că
aşa vrea el, în ciuda voinţei tatălui său, pe când adolescenta Ileana Afloare doreşte şi ea să vină să muncească la oraş
dar, de data aceasta, îndrumată chiar de părinţi, simţind
că aici îşi poate face un rost în viaţă, pentru că plecarea din
sat şi găsirea unei slujbe la oraş ajunsese un ideal în acei
ani. Şi, până la un punct, lucrurile aşa şi stau întrucât, în
judecata comun-obscură, a continua să trăieşti într-un sat
însemna să mergi pe un drum închis. Iar scriitorul şi-a înţeles materialul uman cu care operează şi, din această privinţă, drama personajului său central e abordată frontal,
cu sinceritate. În aparenţă şi Alecu Stigleţ este egalul celorlalţi, trăind o existenţă debitată în serie mare, la scară naţională, ambutisată pe calapodul omului nou: fiu de ţăran
cooperativizat, urmaş al unui veteran de război, ajunge la
oraş atras de mirajul unei vieţii în cu totul alt tărâm, învaţă o meserie din industria textilă calificându-se la locul

94

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

de muncă, face apoi o şcoală de maiştri, ajunge membru
de partid, devenind şi el până la urmă un ostaş oarecare
ce se va bate pentru realizarea planului cincinal înainte de
termen, ca să vorbim în şabloanele epocii… E o biografie
standard, deloc surprinzătoare, de vreme ce o trăiesc mii
de existenţe şi care a fost croită după un prototip conceput în cancelaria CC al PCR. Totuşi, Ion Stigleţ nu-i eroul
de succes al unui reportaj de acum trei decenii, ci este un
personaj literar iar noi nu intenţionăm să evocăm sau să
judecăm o epocă, cu toate contradicţiile ei, ci să analizăm
un roman despre acel timp. Pentru Alecu, dărâmarea casei părinteşti din Pădureni şi vinderea ei la bucată pentru
un câştig mai bun, îl domină ca o vină ce îl va urmări încă
mult timp, îl domină ca un reproş de neocolit din partea
părintelui mort şi care ar fi dorit ca fiii săi să rămână în
sat, pe pământul familiei, pentru care, în conştiinţa sa, şi-a
pus viaţa în joc într-un război mondial. Afli aici o consecvenţă în ideal care atrage multă tensiune în pagină: firesc,
ţăranul care a luptat în război, care a reuşit să se întoarcă
acasă după ce în credinţa sa şi-a apărat ogorul şi ţara, ar
trebui să-şi urmeze viaţa în sat, ideal pe care fiul său nu şi-l
mai asumă. Nu-i neapărat drama trăită doar în comunism.
Nu-i prima dată când idealul părinţilor nu coincide cu cel
al copiilor, nu-i prima dată în istorie când există conflicte
între idealurile generaţiilor; de altfel, de aici apare contradicţia, lupta, dezbinarea între membrii aceleiaşi comunităţi. La fel de adevărat cum, tipul de societate importat de
peste Prut, de peste Nistru, comunismul şi colectivizarea
forţată, au venit cu idealurile lor străine pe care le-au impus brutal unei lumi şi aşa în declin şi în prefacere. În plan
individual, conştiinţa acelei vinovăţii, a risipirii casei şi a
averii părinteşti, a părăsirii satului, poate că îl împinge pe
Alecu la aventura vieţii sale, aceea de a cumpăra o casă la
oraş, sufletul său de ţăran tânjind mult după o bucată de
pământ numai al său, o curte numai a sa, unde să aibă fie
şi o parodie de câmp, de grădină, aşa cum a avut-o la casa
părinţilor săi. Şi Alecu ştie să se bată pentru idealul său, îşi
caută aliaţi în copii, îşi riscă până şi căsnicia dar, în final,
reuşeşte: are o casă cu pomi şi straturi, cu purcel şi cu găini, aşa cum şi-a promis sieşi, cum i-a promis tatălui. Am
putea afla astfel, că fiecare generaţie poartă războiul său,
lupta sa, care de cele mai multe ori sunt altele decât ale
generaţiilor trecute. Cum poţi să-ţi trăieşti propriile deziluzii şi propriile disperări altfel decât în urma pierderilor
şi a suferinţei dintr-o luptă proprie, şi nu a celor din războaiele altora? Existenţele umane din proza lui Dorin Baciu caută ceva peste ceea ce ar putea găsi în această viaţă,
în aceste vremuri şi în acest tip de lume, de aici şi un fel
de mister care pluteşte peste tot textul, un text liniştit la
prima vedere. Un mod de a înţelege personajele lui Dorin
Baciu, în contextul vremii lor, se deconspiră şi din discuţia lui Alecu în contradictoriu cu secretarul de partid din
întreprindere: Dumneata îmi spuneai că fiecare om trebuie
să aibă o casă a lui şi o bucată de pământ sub cer pentru a
avea ce apăra. Ce să apăr eu acum, tovarăşe Berlogea? (…)
Eu nu pot apăra o idee. Idei să apere cei care sunt plătiţi să
lucreze cu ideile, dumneata şi toţi activiştii din partid! Eu
am vrut să am o casă pentru familie, să apăr o casă! Ştim
că în unele destăinuiri ale personajelor gândul şi sufletul
autorului se arată mai mult decât în altele. Dacă ar fi să
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alegem un pasaj, un citat care să ni-l arate cel mai bine pe
prozatorul Dorin Baciu – acesta ar fi!
Da, aşa urma să se înfăţişeze omul nou, tânărul venit
de la ţară cu întreaga sa zestre ancestrală în subconştient,
cu superstiţiile, cu credinţele şi cu morţii săi: şapte, opt
clase la şcoala din sat, calificare la locul de muncă sau o
şcoală profesională scurtă, poate un liceu la seral sau la
fără frecvenţă, urmând, de regulă, intrarea lui în partid iată omul nou! Acest om păstra o distanţă circumspectă
faţă de religie când religia merita să-i fie principalul cadru
moral într-o lume debusolată, cu valorile răsturnate, dar el
trăia în răspăr cu biserica în care, în acei ani nu simţea nici
un sprijin. Ancestral, din subconştientul său răzbătea o credinţă pe care
nu i-o putea dezbârna nimeni: până
la Tatăl nostru din cer, din rugăciunea zilnică şi niciodată pronunţată
explicit în carte, era Tatăl nostru de
sub pământ, aceasta şi fiind cumva
replica ascunsă a romanului, poate
cheia lui. Tatăl nostru de sub pământ
- ideea de autoritate paternă, simbolul familiei, al autorităţii pământeşti,
îl determină pe Alecu să aibă o casă
pe pământ aşa cum a văzut la tatăl
său, casă pe care a dărâmat-o…
Se pare că va veni un moment
când va trebui să ne întrebăm ce înseamnă credinţa pentru aceşti oameni, personajele cărţii? Relaţia dintre cele două elemente este simplă la
o trecere superficială peste text, ţăranii din roman păstrând un respect
distant pentru religie şi biserică, o
atitudine trăită mai mult prin ritualuri, un respect uşor bănuitor pentru preoţi, cu o presimţire ceţoasă că viaţa are dimensiuni mai ample, mai grave
decât poate cuprinde credinţa, pur şi simplu… Şi comportamentul cvasi-religios poate deveni o cale de infiltrare a
fantasticului în povestire? Se vede că da! Personajele au o
viaţă, au preocupări eminamente laice, lumeşti, cumva cu
spatele la transcendent, fără nici o introspecţie de natură
mistică asupra lor. Viaţa adusă în roman are taine dar nu
mister, pe când realismul magic pluteşte într-un lung mister de umbre.
Oamenii se supun unei credinţe mai profunde, paralele religiei oficiale, instituţionalizate, o religie ţinută la
distanţă căreia îi observă uneori cu ironie, uneori chiar
cu dispreţ, funcţionarii, preoţii adică, în viaţa lor lumească, un dispreţ suportabil, încurajat de tipul de societate pe
care o trăiau dar fără a pierde, în fond, nimic din religiozitatea adevărată. Oamenii ce trăiesc cu respect pentru Tatăl nostru din ţărână au o smerenie ce poate fiinţa fără instituţii la vedere… În sate, cel puţin în reprezentare tradiţională, se trăia după un ritual al naturii închegat într-un
calendar, într-un grafic firesc al muncilor din gospodărie
şi din câmp după o ordine naturală, cosmică, potrivnică
haosului, derutei, ordine în care îşi găseau locul, ca zile de
odihnă, de reculegere şi de rugăciune, şi zilele lăsate sărbătorilor religioase, zilele închinate sfinţilor.
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Modalitatea în care este redactat romanul Tatăl nostru
de sub pământ demonstrează valorile ambiguităţii ca tehnică literară, atunci când stările narate nu se duc până la
capăt şi nu forţează concluzii riscate, împinse până la ultima consecinţă, cititorului rămânându-i variante deschise
de lectură, când analiza nu vrea să pună un diagnostic şi,
la fel, nu vrea să afle prin insistenţe supărătoare - cauze.
Poate tocmai ambiguitatea aceasta lasă în urmă dâra uşor
brumată, aşa ca în viaţa reală, unde nici aici tainele nu se
află până la capăt fiind trăite cu o anume delăsare, cum
se decantează între oamenii obişnuiţi ce trăiesc fără încrâncenare, fără presiunea unui ideal atârnat, fatalmente,
deasupra capului sau, cel puţin, fără
a conştientiza acest comandament.
Poate această ambiguitate, exersată
de Dorin Baciu din plin şi reuşită cel
mai bine în romanul Frumosul Paraniv (Editura Axa, 1997), ne situează
într-un fantastic greu de sesizat la o
primă vedere, deşirându-se în nota
obişnuitului aproape. Un fantastic
eterat se răsfiră peste text, acoperind
personajele şi faptele lor într-o penumbră care le pune în valoare prin
intenţii nefinalizate. Este uşor de aici
să alunecăm în aflarea şi în proza lui
Dorin Baciu a unei probe de realism
magic prin punerea în pagină a unor
contrarii insidioase şi subtilizate în
actele cotidiene fără a le mai deosebi prea mult între ele. Trecerea acelui personaj din mediul rural, tradiţionalist şi ancestral, corupt şi acesta
de un regim prea puţin interesat de
o armonie a comunităţii umane, se
demarcă într-un semn notoriu şi sigilar al realismului magic, desigur nu la intensitatea şi la profunzimea emoţiei
aflate în proza latino-americană, dar cu o certă evidenţă
pozitivă în textul ce ne-am propus să-l comentăm.
Viaţa personajelor se duce mereu în preajma unei experienţe fundamentale şi definitorii – cu un final ştiut de
toţi – moartea, moartea acceptată ca un fenomen firesc,
intrinsec curgerii noastre prin lume. În chip exemplar se
vede această intenţie în povestirea care dă şi titlul volumului, Vine trenul Principessa, un text ce ar putea intra, fără
nicio exagerare, în orice antologie de proză scurtă românească, confirmând şi cele mai austere criterii valorice. La
fel ca Toadere Calinciuc din povestirea amintită, personajele lui Dorin Baciu nu se sperie de experienţa finală, ba
deseori se adresează morţii ca unui semen, vorbeşte cu ea,
gândesc şi se pregătesc intens pentru momentul întâlnirii,
caracteristică definitorie pentru doctorii în literatură care
vor să pună unui text diagnosticul de realism magic. La fel,
răposaţii au mai departe o impalpabilă dar presantă influenţă autoritară asupra celor vii, intervin în viaţa lor, au solicitări de nerefuzat şi-i îndeamnă spre o faptă anume. O
rudă apropiată, un părinte mort, de pildă, nu va fi uitat cu
desăvârşire ci chipul său, chiar fiinţa sa, se va manifesta în
continuare ca o prezenţă la fel de reală precum a celorlalţi
membri ai familiei rămaşi între vii. Ion Stigleţ, bunăoară,
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îşi menţine autoritatea asupra fiului şi după dispariţia sa
din lume iar Alecu nu-i poate ieşi de sub ascultarea filială.
Şi dialogul, comunicarea sa cu părintele mort nu este halucinaţia dată de alcool, cât reflexia propriilor sale obsesii
şi nelinişti. Iată, tatăl spune fiilor săi ce este viaţa: Viaţa
nu-i altceva decât o bucată mare de pământ negru care trebuie lucrat în fiecare zi. Voi aţi crezut, pesemne, probabil că
viaţa e o bucată de cozonac din care muşti când îţi este foame. O morală simplă directă, care are în substrat comportamente, obiceiuri, cutume de când lumea.
Ion Stigleţ, ca om simplu, ca om care a trăit doar pentru pământul său, ajuns acum Tatăl nostru de sub pământ,
nu se poate despărţi de ai lui, cum nu se poate lipsi de
pământul pentru care a trăit şi pentru care şi-a riscat viaţa. Un amănunt uşor de trecut cu vederea mai la începutul romanului, (când murise, lui Ion Sticleţ i s-a găsit pământ în buzunare), un amănunt oarecare, ai zice, ia curând proporţii fantastice. Povestea asta cu pământul, cu
ţărâna din buzunare, nu-i o întâmplare fără rost deşi, până
la un punct, pare un fapt banal pentru că, în continuarea
vieţii sale de dincolo, ce altceva poate avea un ţăran prin
buzunare, cu ce bunuri va pleca un ţăran de pe lumea asta
decât cu ceva pământ, ca şi cum şi-ar lua nişte mărunţiş
pentru viaţa de apoi… Peste alte zeci de pagini, pământul
din buzunarele mortului se va prefira ca din altă lume şi
la nesfârşit, se va prefira printre degetele sale în faţa fiului uimit, ca un semn al curgerii fiinţei spre locul genezei
noastre comune - pământul. Este scena cheie a cărţii care
scoate proza din banalitatea cotidiană şi o proiectează în
acel realism magic care, în proza de azi, a dat capodopere
ce ne vor uimi mult timp de aici încolo. Şi într-adevăr, tatăl, mai mult ca simbol decât ca personaj, este perspectiva, punctul de fugă al întregului roman, un personaj cu o
prezenţă magică, pentru a ne păstra în atmosferă, un tată
mort dar care îşi prelungeşte autoritatea mistică asupra fiului. Simbolistica titlului, în simetrie cu Tatăl nostru care
eşti în ceruri, ne aşază, deodată, în alt tărâm şi în alt sistem
de înţelegere a întregului text. Aceasta poate fi lumina sub
care vom înţelege altfel şi modalitatea proprie a autorului
de a se folosi de tehnica modernă a romanului, cifru ce ne
deschide calea spre un fantastic nu foarte uşor de pătruns,
şi asta tocmai din cauza ambiguităţii care îi va da şi valoare beletristică intrinsecă.
Personajele sunt angajate într-o amplă aventură a vieţii
lor care nu se desfăşoară doar pe parcursul acestui roman.
Ele au o viaţă ce vine din alte romane, din alte povestiri,
iar lectorul poate fi surprins de reacţia în unele împrejurări, de replica lor, pentru că rădăcina ascunsă a unor acte
se află în paginile altor lucrări deja publicate ori care abia
vor fi scrise. Nici scriitorul însuşi nu-şi face iluzii în privinţa lumii de care se ocupă în romanul său: Oameni aspri şi cruzi, pentru care vorba se transformă repede în faptă
la fel de aspră şi crudă, astfel de oameni trăiau în mijlocul
câmpiei moldoveneşti. Blândeţea lor e doar o poveste. Este
judecata incandescentă a unui prozator ieşit din mijlocul
acestor oameni, el însuşi, într-un curs firesc al vieţii, urmând a fi când unul dintre ei, când unul dintre noi. Aşa că
autorul nu ezită să-şi împingă personajele în situaţii aspre,
dure, în profunde conflicte cu propria conştiinţă ori în relaţiile cu ceilalţi, şi nu se reţine să-i pună, iremediabil, în
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faţa eşecului. Te întrebi dacă oamenii din cărţile lui Dorin
Baciu eşuează, dacă şi-au ratat viaţa. Probabil că în bună
parte da, dar nu mai mult decât ceilalţi, nu mai mult decât noi, cei care trăim în viaţa reală. Judecând în viziunea
istoriei deja trecute şi nu neapărat fatalist, ţăranul a trăit
greu nu de ieri de azi, ci ca din totdeauna, iar comunismul
n-a însemnat nici pe departe rezolvarea problemelor lui
ba, dimpotrivă, n-a făcut decât să le adâncească, aşa cum
nici abandonarea comunismului n-a dus obligatoriu la fericirea ţăranului român, ce tot agonizează rătăcind de ceva
vreme pe calea sa spre dispariţie.
Anchilozarea caracterială a personajelor, evidentă uneori în consecvenţa comportamentului, arată că sunt destinate unor povestiri, unor schiţe, mai degrabă decât unui
roman, notă dată poate şi din pricina evoluţiei lor lente.
Personajele trec şi trăiesc dintr-o carte în alta, mor dintro carte în alta, suma scrierilor lui Dorin Baciu (exceptând
puţine titluri) compunând o singură scriere, compunând
povestea aceloraşi oameni, poveste lăsată drept moştenire
şi urmaşilor lor. Bunăoară, Gheorghe Timofte, gestionarul de la crâşma din Pădureni, cu rolul său în romanul comentat de noi, nu-i altul decât fostul instructor al Comitetului regional de partid din povestirea Răzbunarea, dar
scos din funcţia sa la care încă mai visează. Rămâne la îndemâna prozatorului dacă acest personaj va mai fi promovat sau nu în alt roman, în altă povestire! Prin continuarea personajelor dintr-o carte în alta, Dorin Baciu scrie un
singur roman, o singură operă. Lectorul obişnuit ar putea
părea surprins că romanul Tatăl nostru din ţărână nu are
un final mai elaborat, mai tranşant – ceea ce nouă ni se
pare absolut firesc pentru că acest roman este doar unul
dintr-un şir, după care urmează cu siguranţă alt roman.
Dorin Baciu face parte din promoţia de scriitori formaţi şi împliniţi în plan literar înainte de ’89, cu o bună
parte din operă creată atunci, aflându-se şi acum în plină maturitate, în plină forţă de creaţie. Temele sale fundamentale sunt legate de fenomenul urbanizării, al colectivizării, de desprinderea ţăranului din rădăcinile sale şi
aducerea sa la oraş, descendenţii acelor prime generaţii de
ţărani urbanizaţi urmând să trăiască acum şi drama revenirii în familie a proprietăţilor avute înainte de comunism,
pentru cei care le-au avut. În final – cărţile lui Dorin Baciu,
socotite în întregimea lor, sunt un document subiectiv şi
sincer al epocii foarte apropiate nouă, un mod de a înţelege, un mod de a ne depăşi pe noi înşine. Şi în cele mai
fantastice pasaje, proza lui Dorin Baciu nu-i o ficţiune, o
invenţie pur şi simplu, iar cel care vrea să reconstituie din
aceste scrieri stări esenţiale şi tipuri de oameni ale acelor
ani va găsi materialul autentic necesar pentru o restaurare
în spirit într-o notă perfect verosimilă.
Dorin Baciu scrie, de ani buni, la o singură operă iar
noi, cititorii săi, aflăm fragmente ample din opera sa, dar
el are încă răbdarea, înţelegerea şi încrederea, că va veni
acel critic, acel istoric literar, care va cerceta efortul său
imens de a crea o frescă reală şi imaginată în acelaşi timp,
aşa cum un pictor pictează facerea unei lumi şi distrugerea ei într-o biserică din satul său, zugrăvindu-şi adevărul
propriu văzut prin oamenii de lângă el, folosindu-se de
chipurile lor. Cine-i poate spune că se înşală, cine-i poate
spune că are dreptate?
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EmINESCU – ToPoI ESENȚIALI

R

[…] poezia a absorbit viaţa
şi a devenit ea însăşi viaţă
George Gană

Relaţia realitate–sublimare poetică a fost abordată anterior ca o structură cristalizată preponderent în termeni
dihotomici: realitatea obiectivă şi noua realitate (sublimată) a operei eminesciene. Admiţând că lumea este realul ordonat vieţii singulare a unei conştiinţe care percepe,
se intră într-un firesc pe care George Gană l-a esenţializat în mod semnificativ, afirmând că poezia a absorbit
viaţa şi a devenit ea însăşi viaţă, marcând astfel trecerea
din biografic în imaginar, de la poezia-confesiune la poezia-reverie[1].
Conform raţionamentului elementar că omul nu se poate
desprinde de lume (întrucât el este parte constitutivă a ei), tot
astfel nu se poate imagina opera unui creator în afara realităţii obiective a lumii înconjurătoare din care creatorul îşi trage
sevele: la temelia creaţiei poetice stă deci trăirea personală[2].
Noua lume (aceea a creaţiei) se călăuzeşte după alte reguli
decât lumea obiectivă: regulile proprii ale eului creator. Poetul este astfel justificat în el însuşi, ca sâmburele în carnea
1. Mikel Dufrenne, Poeticul, Cuvânt înainte şi traducere Ion Pascadi,
Bucureşti, Editura Univers, 1971, p. 194.
2. George Gană, op. cit., p. 153.
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fructului. Presupunând că
lumea aceasta este creaţia
unui Dumnezeu Atotputernic (Marele Anonim din opera lui Blaga) care a dat sens
acelui Unu primordial (sâmburele fructului), atunci Poetul este, asemenea Lui, un
demiurg în sine, care îşi creează o lume proprie – lumeanchipuirii[3]; este o lume învestită cu sensuri noi şi pe care
trebuie s-o receptăm ca atare. Făcând acest exerciţiu, este
evident că desprinderea de spaţiul concret al existenţialităţii, translaţia în spaţiul imaginaţiei artistice a creatorului însuşi e firească. Numai că întreprinderea aceasta implică întotdeauna o armă cu două tăişuri şi, prin urmare, este mai
întotdeauna riscantă. Se poate presupune însă că întregul
organism al operei, secţionat în fel şi chip întru aflarea celor
mai intime taine ale creaţiei, este imun la „disecţie”. Indiferent cât de fine sunt instrumentele cu care s-ar opera, organicitatea operei rămâne – din fericire – aceeaşi. Singur timpul constituie proba de foc a tăriilor esenţei sale şi este acela care o face sau nu să dăinuie ori să dispară.
3. Wilhelm Dilthey, op. cit., p. 205.
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Eminescu şi-a arhitecturat universul poetic pe categoria spaţialităţii […]: considerându-se entitate ontică centrală a lumii,
iar acesta va converti orizontul din afară în spaţii ale sufletului[4].
Analiza aceastei categorii a spaţialităţii doreşte scoaterea în
evidenţă a laitmotivelor eminesciene – aici topoi esenţiali –,
proces care va ajuta focalizarea acelor Ipoteşti (reali) ai copilăriei lui Eminescu şi, apoi, reliefarea a ceea ce au devenit ei în
opera eminesciană.
Istoria spiritului omenesc reprezintă istoria concepţiilor privind raportul […] dintre om şi cosmos, dintre eu şi restul lumii[5].
Această relaţie modelează viziunea despre lume şi crezul artistic eminescian. Ea a început să se cristalizeze în anii copilăriei, atunci când s-au format bazele structurii sale sufleteşti; tot
atunci se presupune că poetul şi-a distrus primele creaţii, tocmai pentru că erau presărate cu prea evidentă culoare locală.
Purtând în propria-i structură povara grea a geniului, Eminescu a simţit în mod firesc nevoia„să ascundă”cât mai adânc
în creaţiile sale orice urmă concretă a toponimelor – dar nu
numai – legate de spaţiul ipoteştean. Multe dintre manuscrise dezvăluie însă cât se poate de clar nu puţine dintre aceste
taine pe care poetul, pe bună dreptate, le socotea numai ale
sale. Privirea lui Eminescu era deasupra zării, aşa încât nu i-a
trebuit mult să tindă spre zenitul misterios şi adânc al universului, lăsând departe în urmă particularul care, desigur, i-ar fi
minimalizat aspiraţiile.
Cu toate acestea, sunt multe şi variate elementele ipoteştene sublimate în creaţia sa: unele din biografia personală, altele din biografiile celor cu care a intrat în contact, sau, cel
mai pregnant, din spaţiul miraculoasei lui copilării. Aceste însemne transpar în grade diferite; o parte dintre ele se oglindesc în modul cel mai direct în operă şi sunt prezentate ca
atare de toţi cei care i-au comentat şi analizat creaţiile. O categorie aparte, însă, o constituie acel corpus de texte care
pot demonstra că au aceeaşi origine ipoteşteană prin simpla
analogie cu primele, încetăţenite ca atare. Cercetarea documentar-exegetică este calea cea mai adecvată de iluminare
a însemnelor realului „topit” în operă. Cele mai frecvente însemne provin din sfera spaţiului Ipoteştilor.
***
Aşadar, spaţiul în structura şi întinderea sa reflectă experienţa
noastră cosmică[6]. El se revelează în raportul eu–univers exterior.
Dacă s-ar putea face o întoarcere în timpul istoric al relaţiei în cauză, se vor putea desprinde formal trei stadii dominante ale acestui
raport: faza pre-renascentistă, când omul are conştiinţa că este
un nimic în raport cu nemărginirea divină; faza Renaşterii, când
omul face eforturi de credinţă care să demonstreze că el este cel
care domină spaţiul exterior lui; în sfârşit, un al treilea stadiu, caracterizat prin aceea că eul devine centrul ontologic al lumii.
Ca orice titan, Eminescu îşi trăgea sevele din toate trei. Dominant însă, el se încadrează strălucit în cea de-a treia categorie.
O demonstrează Eminescu însuşi în manuscrisul 2275 B, fila 37,
unde, răspunzând la întrebarea ce este coadaptaţia, scrie: Mediul considerat parte din mine. Sigur că, întocmai ca în demonstraţia lui G. Călinescu din Clasicism, Romantism, Baroc, toate
cele trei atitudini fundamentale au fire nevăzute, se întrepătrund, iar ele sunt despărţite analitic doar pentru a fi percepute mai uşor. Există însă nişte dominante, căci generaţiile se
schimbă, iar creatorii sunt şi un produs al epocii lor.
4. Mihai Eminescu, Opere IV, ed. cit., p. 110.
5. George Popa, Spaţiul poetic eminescian, Iaşi, Editura Junimea,
1982, p. 8.
6. Ibidem, p. 9.
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Căutând locurile ipoteştene ale mediului natural în care a
crescut şi s-a format Eminescu (mediul considerat parte din
el) atât în spaţiul real, dar mai ales în acela al operei, s-a pendulat între două metode de abordare: a) cercetarea riguroasă
a documentelor de arhivă privind Ipoteştii şi, simultan, constituirea unui corpus de texte eminesciene care sugerează,
într-un fel sau altul, acest spaţiu; b) rememorarea experienţei
şi a propriei noastre deveniri pe parcursul descoperirii acestui
filon complex de date concrete, sentimente şi trăiri.
Acest parcurs iniţiatic ar fi putut părea fără sens – şi lipsit de modestie – dacă el nu s-ar fi întâlnit în chip miraculos
şi benefic cu un împătimit cercetător al operei lui Eminescu:
Petru Creţia. Discuţiile cu acesta, pledoariile sale pentru realizarea unei lucrări care să-l prezinte pe Eminescu întreg, cu
legăturile sale fireşti în pământul Ipoteştilor – sursă nu numai
de inspiraţie, dar şi de vigoare identitară – au făcut să pălească ezitările care destinau demersul acesta periferiei cercetărilor eminesciene. Petru Creţia a crezut – şi în consecinţă a tratat lucrul acesta ca atare – că Eminescu este un contemporan
şi că gândirea lui este încă departe de a-şi fi epuizat sensurile, iar zăcământul aurifer al Ipoteştilor din opera sa aşteaptă
să fie descoperit. Tehnicile moderne nu sunt străine defrişării
acestui nou teren de cercetare.
Pentru a reuşi conturarea rolului jucat de Ipoteşti în dimensiunea sa reală (în subsidiar, felul în care acesta a fost
reflectat în simbolurile din creaţia eminesciană), s-a apelat
atât la facilităţile create de transpunerea pe suport electronic
a operei lui Eminescu, cât şi la rezultatele foarte promiţătoare pe care o nouă disciplină le propune oamenilor de ştiinţă:
psiho-istoria. Fără să se cadă în capcana vanităţii unei discipline care vrea să ofere argumente pentru orice manifestare
aparentă, se crede că metodele psihanalizei, aplicate riguros
şi cu precauţie unui personaj istoric, pot deschide noi orizonturi în desluşirea unei personalităţi complexe.
Revenind la bogăţia materialului constituit într-un corpus
distinct, trebuie spus că munca de identificare a trimiterilor
ipoteştene implicite sau doar sugerate nu este una comodă.
Pentru o privire nefamiliarizată cu geografia spaţiului ipoteştean, tratată şi înţeleasă ca spaţiu originar eminescian şi, deopotrivă, ca sursă a inspiraţiei poetice, întreprinderea poate
părea hazardată. Reperarea cu regularitate a laitmotivului
spaţiului originar nu numai în poezia şi proza eminesciană, ci
şi în dramaturgia, corespondenţa şi chiar publicistica sa, ne
îndreptăţeşte să extindem analiza de la poezia tinereţii până
la perioada târzie a vieţii şi a creaţiei poetului.
Nu de puţine ori s-a apelat la o formă subiacentă de detectivistică literară, întrucât, în dorul său de a se ridica deasupra tuturor zădărniciilor şi vanităţilor omeneşti, Eminescu a
schimbat – aşa cum arătam mai sus – nume dragi de persoane sau de locuri şi a lăsat visul să preia locul realităţii. Cel mai
adesea, primul imbold de numire a celor din realitatea imediată era cenzurat, iar la transcrierea textului, acesta dispărea
(aproape) cu totul în generalitatea ideilor sale. Tocmai de aceea, identificarea nu numai a textelor, dar chiar afirmarea fără
dubiu a diverselor „surse” de inspiraţie – unele presupuse, altele cu totul incerte – au descurajat cercetătorii în a înainta
prea mult pe această cale spinoasă, aşa încât mai toţi exegeţii
lui Eminescu au preferat să rămână la nivelul prim de afirmare a locurilor comune – cărări bătătorite ale căror certitudini
nu puteau fi contestate (Fiind băiet, păduri cutreieram, Lacul,
Sara pe deal, Copii eram noi amândoi etc.).
Neîndoielnic că mult mai complicat apare mecanismul
de devoalare a alchimiei poetice eminesciene şi a legăturilor
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subtile şi rafinate, constituite într-un eşafodaj al ideilor decantate şi minuţios elaborate. Cunoaşterea, dar şi intuiţia – element care nu trebuie neglijat în munca de cercetare şi care, la
rându-i, este şi ea un element înrudit al actului de creaţie – se
completează în jocul de re-creare a universului eminescian.
Provocatoare, încercarea de re-punere a culorilor (cel puţin a
tonurilor dominante) în paleta magică a poetului creator de
imagini s-a soldat cu o apropiere binefăcătoare nu numai cu
opera, ci şi cu mediul din care aceasta a prins viaţă.
Încercarea unei analize spectrale a acelor topoi esenţiali
care au legături în proporţii variate cu spaţiul ipoteştean şi
care dau – în ultimă instanţă – bună parte din lumea sensurilor din creaţia eminesciană duce inevitabil la dislocarea locurilor comune intrate deja în uz. Se descoperă, în schimb, insinuate ici-colo, noi elemente spaţiale într-atât de semnificative, încât ele dau substanţă şi unesc într-un tot unitar, original
şi originar, întreaga operă eminesciană; ele închipuie formula
simbolic-imaginativă a unui arc en ciel ce leagă realitatea intrinsecă a operei cu realitatea concretă.
Transfigurate în mai toate cazurile, arareori descrise direct, mai întodeauna aluzive, elementele care se constituie în
teme propriu-zise pot fi: imaginea satului natal, casa părintescă şi incinta ei, bisericuţa şi cimitirul, codrii Baisei, lacul şi insula
cea verde, izvorul.
Iubirea ipoteşteană, despre care o întreagă pleiadă a criticii literare româneşti a vorbit citând doar locurile comune,
preluând şi refăcând aceleaşi bătătorite căi, dar oprindu-se
numai la atât, este neîndoios o constantă fascinantă a operei
lui Eminescu, aşa cum am subliniat în Partea I a volumului. Ea
are însă un rol şi în configurarea artistică a unora dintre topoii
universului liric. Constituind o dominantă în poetica eminesciană, cu legături evidente în sfera topoilor esenţiali ai Ipoteştilor, aceste teme sunt daturi ale operei; iată de ce, ele merită întreaga atenţie şi o mai profundă sondare comparativ cu
toate încercările de până acum.
Dacă această categorie de teme ţine mai degrabă de un
spaţiu geografic riguros definibil, o altă categorie, care va
constitui analiza stărilor sublimate ale acestora, dar şi conţinutul ultimului capitol, fac trimitere la spaţiul simbolic al
Ipoteştilor, constituind un loc aparte în economia volumului.
Este firesc să fie aşa, întrucât nu se poate pretinde că există
câte o lună, un cer înstelet şi un sunet de corn pentru fiecare loc al globului pământesc. Se poate susţine însă că numai
cerul acela înstelat, numai acea lună sfântă şi clară, numai
acel sunet duios al buciumului, îndulcind cu dor de moarte, au
marcat prin mister universul fantastic al copilului sensibil şi
singuratic. Ele au fost şi au rămas semne ale mirării existenţiale, dar şi forme durabile ale unei legături netrădate. Ce-i drept,
mai palide, se adaugă celor de mai înainte – asemănător tehnicii impresioniste – chipurile celor apropiaţi: fraţii, părinţii şi,
mai rar, ale rudelor apropiate.
Am arătat că Eminescu părăseşte atmosfera târgului botoşănean cu forfota lui timid citadină într-o perioadă a vieţii
în care inocenţa proprie copilăriei îi este întreagă. Dar, destul de curând, curiozitatea nu-i mai este infantilă; dorinţa de
a cunoaşte nu mai „traduce” dorinţa de repere spaţiale, ci pe
aceea a devenirii întru creaţie; memoria nu mai este memoria afectivă a protecţiei materne, ci este instrumentul pe care
îl foloseşte în fervoarea depozitării de senzaţii şi impresii, de
sentimente şi trăiri, de poveşti şi fantasme.
Ipoteştii, purtând în ei învolburări romantice, înseamnă
întâia mare aventură a lui Eminescu, de care va fi marcat nostalgic pentru toată viaţa sa neobişnuit de bogată sufleteşte.
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Gustul acesteia îl va urmări în întreaga lui existenţă. În anii
târzii ai maturităţii sale precoce, ziarist la Bucureşti, poetul nu
se poate împăca cu gândul pierderii moşiei ipoteştene, raiul
său de pe pământ, şi încearcă din răsputeri să găsească banii
necesari răscumpărării ei. În manuscrisele sale îşi notează neliniştea şi preocuparea: Caballa Ipoteştilor. […] Să mă însor, ca
să pot rescumpăra Ipoteştii sau să împrumut bani de la Hristea.
Avans să dea bătrânul, oricât ne-ar cere. […] Hristea, Moritz, Caballă mare[7]. Mai mult decât atât, retrasul Eminescu destăinuie unui prieten grijile sale: Nu am prejudiţii, şi cu toate acestea
mi-ar părea rău dacă ţerâna aceea, unde zace ce-am avut mai
scump în lume, ar încăpe pe mâini streine. Iartă că devin sentimental – e o nerozie, dar n-am ce-i face, fiecare om îşi are pe ale
sale[8]. Ipoteştii înseamnă pentru Eminescu, înainte de toate, pământ sacru şi rădăcini, rădăcini care dau viaţă şi care o întreţin.
În viziunea eminesciană, satul Ipoteşti s-a transformat repede în arhetip. Idealizat şi despovărat de greutăţile cotidiene, de
fragilitatea gospodăriei particulare, el arată vigoare colectivă,
linişte seculară şi este egal în reproducerea adevăratelor valori
umane, còpii atente ale învăţămintelor divine pe care Eminescu
le împărtăşeşte ca fiu natural al locurilor pe care le evocăm –
moștenire acerbă a ceea ce era, în fond, taică-său: El nu-nvăţase
multe-n viaţa lui, pe vremea aceea nici nu se cerea[u] multe, dar
avea o-nţelepciune şi o isteţime firească care preţuiau mai mult
decât preţiosul semidoctism de azi[9].
La Eminescu, imaginea satului este aproape întotdeauna
nostalgică; e ca şi cum, de undeva, dintr-un spaţiu selenar nedefinit, poetul are senzaţia unui sat-atmosferă, unui sat-senzorial, cu olfactivităţi specifice, făcând şi nefăcând parte din atmosfera acestei planete. Este şi nu este un glob de sticlă – din
acelea care se pot vedea în filme şi care sugerează amintiri numai de copii ştiute. E ca un măr-atmosferă, cu gust şi cu arome
proprii, sat rotund şi adânc vegetal, satul-fire cu care poetul
se confundă şi pe care îl va simţi înlăuntru-i până la stingere.
Chiar atunci când îl descrie în proză, Eminescu îi surprinde coordonatele esenţiale, fără a face din el o structură exclusiv romantică, aşa cum ar fi fost de aşteptat: Caracterul vieţii de sat
este liniştea şi tăcerea[10]. Este, înglobând toate acestea la un loc,
satul-poveste, care se particularizează în viziune eminesciană
într-o imagine panoramică şi cu perspective percepute din
unghiuri diferite. De pe pământ, viziunea este aceea a copilului, care, înălţând ochii spre cer, vede cum Nourii curg, raze-a
lor şiruri despică – imagine copleşitoare, aproape apocaliptică;
în punctul mărunt al curţii, de unde se uită copilul, vin – în vălmăşaguri de imagini – domurile vaste ale poeticului: Luna pe
cer trece […] sfântă şi clară […],/ Stelele nasc umezi pe bolta senină,/ […] Streşine vechi casele-n lună ridică[11].
Toate aceste imagini, la care se vor adăuga suite întregi
susţinând demonstraţia, trimit în prim-planul raţionamentului just al lui Gilbert Durand, după care spaţiul e constituţional
o invitaţie la profunzime, la marea călătorie; un exemplu direct şi eclatant: Copilul care întinde braţele spre lună are în mod
spontan conştiinţa acestei profunzimi în vârful degetelor, şi e mirat doar de faptul că nu atinge imediat luna; […] imaginea, ca şi
viaţa, nu se învaţă: se manifestă[12].
Descrierile sunt uneori atât de concrete la Eminescu, încât
par a fi proză curată: Scârţie-n vânt cumpăna de la fântână,/
7. Ibidem.
8. I.D. Marin, op. cit., p. 194-195.
9. Apud G. Călinescu, op. cit., p. 67.
10. Mihai Eminescu, Opere VII, ed. cit., p. 305.
11. Ibidem, p. 304.
12. Idem, Opere I, ed. cit., p. 231.
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Valea-i în fum, fluiere murmură-n stână./ Şi osteniţi oameni cu
coasa-n spinare/ Vin de la câmp; toaca răsună mai tare,/ Clopotul vechi împle cu glasul lui sara[13]. Când Lucian Blaga spune
că satul e atemporal[14] şi că veşnicia s-a născut la sat[15], el se revendică din Eminescu. La Blaga satul trăieşte […] într-un fel mai
palpitant, ca experienţă vie[16], vizune identică celei eminesciene.
Văzându-l de la distanţă şi de sus, satul apare în imagine panoramică: Ah! În curând satul în vale-amuţeşte,/ Ah! În curând
pasu-mi spre tine grăbeşte[17]. (Spre tine, iubită, dar şi spre tine,
sat – adică adevăratul cadru în care se consumă iubirea ideală, castă şi irepetabilă, a copilăriei).
Cu ochii îndepărtaţi ai maturităţii creatoare, din perspectiva îndepărtată a desprinderii copilului de el, satul-panoramă
şi, deopotrivă, satul-senzaţie este familial şi unic; este numai
al lui (al poetului!) – satul definit ca împletire în tot. Satul acesta, satul visului său creator, este mai frumos decât cel concret,
pe care-l străbătea odinioară: Aş vrea să văd acuma natala
mea vâlcioară,/ Scăldată în cristalul pârăului de-argint,/ Să văd,
ce eu atâta iubeam odinioară[18]; privit Din străinătate, de unde
Revede tinereţea-i cu ochii sufleteşti[19], satul concret nu este altceva decât manifestarea imagistică a ceea ce-a rămas în memoria afectivă. În real, imaginile văzute de sus sunt cât se poate
de clare: Iar pe văi oiţe-n turme/ Pierd în luncă a lor urme/ Sau
înconjură pădurea/ Pe la poale[20].
Se poate vorbi de o veritabilă privire circulară, realitatea reflectându-se în creaţie aşa cum i-a rămas pe retină copilului. Iată
un exemplu revelator: Pe câte-un plan mai ridicat se văd curţi
văruite cu îngrijire, cu arătarea plăcută şi liniştită. Fereştile dreptunghiulare strălucesc în soare, în cerdacul nalt duc scări curate,
în faţa curţii se-ntinde o ogradă mare în semicerc, încunjurată
cu zaplaz şindilit, umbrit de plopi, salcâmi sau nuci. În dreapta
curţii, care se numeşte «sus», sunt în genere grajduri şi hambare, în stânga – acarete pentru bucătărie şi servitori, numită «jos»,
iar din dosul curţii se întinde-n pătrat, cu şanţ, pomătul, florăriile,
via şi prisaca[21]. În fapt, descrierea din proza cu titlul La curtea
cuconului Vasile Creangă nu este altceva decât incinta gospodăriei ipoteştene, identificată ca atare în documente de arhivă. Organizarea ei arhetipală este remarcată de Eminescu
însuşi, în încheierea paragrafului citat: Aceasta este arătarea
stereotipă a satelor şi curţilor, fără privire la modificaţiunile întâmplătoare cari individualizează pe fiecare din ele[22].
Dinamismul diurn specific satului este, în mod firesc, estompat, căci adevărata muncă-mişcare se derulează pe
ogoarele din preajma satului. În plină zi, tăcerea capătă substanţă materială, iar mişcarea este mai mult un simulacru, o
umbră a celei considerate – în optica rurală – mişcare adevărată: copiii se joacă tăcuţi în praful drumului, babele torc liniştite în umbra prispei, iar moşnegii care nu mai pot să meargă
pe câmp la muncă, îşi petrec restul vieţii torcând amintiri pe
glasuri molcome, venite din alte timpuri. Întocmai ca în poemul baudelairean, Les correspondances, senzaţiile (auditive
sau vizuale) se întreţes în mod natural abia sara, când satul
13. Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, Traducere de Marcel Aderca, Prefaţă şi postfaţă de Radu Toma, Bucureşti, Editura Univers, 1977, p. 511-512.
14. Mihai Eminescu, Opere I, ed. cit., p. 231.
15. Lucian Blaga, Elogiul satului românesc, loc. cit., p. 11.
16. Idem, Poezii, ed. cit., p. 40.
17. Idem, Elogiul satului românesc, loc. cit., p. 3.
18. Mihai Eminescu, Opere I, ed. cit., p. 231.
19. Ibidem, p. 6.
20. Idem, Opere IV, ed. cit., p. 318.
21. Idem, Opere II, ed. cit., p. 132.
22. Idem, Opere VII, ed. cit., p. 304.
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devine centrul vieţei pământului ce-l înconjură şi când se începe
acea duioasă armonie câmpenească, idilică şi împăciuitoare[23].
Când ar părea că satul trebuie să adoarmă, trudit de munca istovitoare de peste zi, abia atunci el se arată în toată splendoarea sa, prinzând viaţă, înviorat de răcoarea serii, uitând cu
totul apatia şi moleşeala de peste zi: stelele răsar pe jumalţul
cel adânc şi albastru al cerului, buciumul sună pe dealuri, carele vin scârţâind din lanuri, iar sătenii, purtând coasele pe umăr,
duc cu ei bucuria lăuntrică a muncii de peste zi, vorbind tare
în tăcerea sărei[24]. Se aud pregnant talangele turmelor, cumpenele sună, scrânciobul scârţâie-n vânt, câinii încep a lătra; pe
deasupra, învăluind aerul dens al serii, s-aude plin şi languros
sunetul clopotului, care împle inima cu pace[25]. Moment al tainei, asfinţit de seară[26] – cum va spune Eminescu într-o variantă la Trecut-au anii...
Nimic nu-i mai frumos ca acasă, în satul natal, raiul copilăriei şi al aducerii-aminte: Ajunse-o vale mândră şi frumoasă/
– Părea că-i chiar grădina lor de-acasă[27]. Oricât ar fi de îndepărtată, din imaginea vâlcioarei natale se desprinde în fundal umbra nostalgică a copilului cu inima […] tristă, ce n-are
mângâiere, cu sufletul ce arde de dor nemărginit; câteodată,
dorinţele sunt prezentate făţiş: Să mai privesc odată câmpianfloritoare,/ Ce zilele-mi copile şi albe le-a ţesut[28].
Satul-senzaţie, familial şi unic este, la Eminescu, un tot organic după care va tânji permanent, căci, aşa cum îl simte, el
este numai al lui. Al lui şi-al protagoniştilor lui. El transpare în
amintire ca loc al celor mai mari şi mai adânci mistere, ca un
loc al trăirilor irepetabile ale copilului. Anii au trecut întocmai
ca nori lungi pe şesuri, iar poetul ştie acum că numai acolo – şi
numai atunci – poveşti şi doine, ghicitori, eresuri erau abia-nţelese, pline de-nţelesuri[29]. Mai târziu nu avea să-l mai încânte nimic din ce-l mişcase atunci şi de aceea ar vrea măcar un sunet să
smulgă cu de-a sila din trecutul vieţii[30]. Este în această copleşitoare dorinţă un tragism absolut, perceput ca un ultimat dat
sieşi înainte de marea trecere.
Faptul că puterea lui Eminescu de a retrăi trecutul e atât de
mare încât sporeşte sentimentul golului[31], accentuează logica
prin care poetul este cu atât mai credibil cu cât el nu doreşte
în schimb decât să aibă – ca atunci – colibă de trestii, mitutică[32]. Într-un cuvânt, să fie încă odată/ […] în locul lui natal[33].
Simplitatea dorinţelor sale în legătură cu satul natal este atât
de mare întrucât emerge din esenţele copilăriei: satul există în
conştiinţa copilului ca o lume, ca unica lume mult mai complex
alcătuită şi cu alte zări, mai vaste[34]. Când e rupt de acesta, copilul se simte frustrat: O rai al tinereţi-mi, din care stau gonit[35]!
În fapt, poetul rezonează la sursa primordială a universalului
din om; în aceasta constă puterea geniului, în a vedea lucrurile de foarte sus şi de foarte departe.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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Idem, Opere I, ed. cit., p. 6.
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Cu ani în urmă, un modest desenator artistic filtra lumina printre gene, pe când degetele executau, cu migală, castele şi crini, arbori şi peisaje exotice, ori simple
contururi. Întâlnirea cu poezia lui Eminescu avusese loc
de timpuriu şi, de atunci, clipele au curs altfel, modelându-i fiinţa.
Comparând poeme diverse aparţinând unor creatori de poezie, cu cele ale lui Eminescu, am observat un
lucru extraordinar: abundenţa culorilor care apăreau în
creaţia eminesciană nu era întâmplătoare, nici succesiunea lor, nici revenirile ori insistenţele.
Eminescu picta cu cuvinte. Eram în miezul unei
teofanii şi lumina îmi inunda sufletul. Timpul adevărului nu sosise încă. Străfulgerarea de o clipă s-a lăsat,
ascunsă adânc, pe fire de suflet.
În 1997, nu întâmplător, am primit în dar de la o fiinţă dragă Limbajul poetic eminescian, iar în 1999 Pelerinaj spre fiinţă. Atunci am aflat că drumul nu este uşor,
dar că se poate ajunge la esenţă urcând treptele cercuri,
acceptând provocarea. Lucrarea mea aduce o parte de
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cercetare şi, dincolo de înşiruirea aridă de noţiuni inerente oricărui studiu, oferă trăirea unei experienţe unice: a contempla lumea prin ochii lui Eminescu, într-o
expoziţie ciudată de tablouri-imagini mentale. Trebuie
să vedem. Să închidem ochii de carne: din veşnicie un
far aprins resfiră luminile albastre.
Am structurat lucrarea în capitole începând cu o incursiune în lumea culorilor, subliniind acele lucruri care
erau cunoscute în vremea în care a trăit Eminescu.
Dicţionarele de simboluri laice şi biblice mi-au slujit
la alcătuirea unui catalog cromatic. Am reprodus apoi
un mic dicţionar de termeni plastici pentru a sublinia
modul în care ar putea să fie văzută culoarea în opera
eminesciană.
Mijloacele folosite de poet, epitetul, comparaţia şi
metafora plasticizantă le-am înşiruit din lucrările marilor noştri cercetători.
.Decriptarea cromatică a poeziilor inedite ale lui
Eminescu( publicate de Petru Creţia în Manuscriptum)
este treapta pe care singură păşind, am descoperit
o nouă ipostază a imaginarului eminescian. Cuvintele lui Eminescu s-au transformat în culori şi apele învolburate ale oglinzii mi-au dezvăluit o lume magică, în
care Adevărul, Binele şi Frumuseţea s-au reflectat şi au
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înmărmurit pentru veşnicie. Îmi amintesc: Lumina, un
gând de aur...
Degetele umbrei luminoase ne ating sufletele , iar albastrul, candelă de veghe între sacru şi profan, transcende întunericul minţii noastre. Vom rămâne indiferenţi la această nouă ipostază a creativităţii
eminesciene?

Poet-pictor: o armonie
care transcende…

Există o paletă eminesciană... Cuvintele care desemnează nume de culori nu sunt întâmplătoare. Se simte
o atenţie specială şi precizări asupra formelor şi a culorilor (păduri vineţi de cristal– verdele intrat în gama albastrurilor, a griurilor colorate; alb cristal = alb lumină).
Eminescu foloseşte localizări precise, indică dimensiuni (pe râu, pe pânză, în urmă, -nainte-mi), atrage atenţia asupra prim-planului (nainte, domol, plutesc
pe râu), asupra planului secund (în urmă). Ritmul, rima,
aduc muzicalitate, cuvântul plutesc dă sugestia curgerii,
a alunecării. Se percep note clare pe un portativ nevăzut şi o paletă armonioasă de culori pe pânza ciudată
a operei care este vie deoarece are formă, volum, culoare. Participarea este intensă. Creatorul şi fiinţa creată,
poetul şi cititorul operei, sunt alături într-o comuniune
care sfidează timpul, spaţiul, materia. Cuvântul, culoarea sunt într-o armonie care transcende descleştând încuietoarea grea care desparte două lumi paralele. Arareori, prin fante mici, îşi întind degete subţiratice într-o
îmbrăţişare de-o clipă.

Vis– mss. 2262

Decriptare cromatică
Râu – albastru
Pânza – alb
Noaptea – negru
Dumbravă- verzuri
Regal– alb, albastru

Prima strofă
Albastru şi alb
Verde , indigo şi alb
Negru şi verde smarald întunecat
Albastru Prusia şi galben (alb, argintiu)
Strofa a doua
Verde şi pământuri
Ocru galben şi alb
Alb şi griuri colorate
Negru , albastru şi alb/galben
Strofa a treia
Umbra arsă şi negru
Griuri colorate
Galben/alb
Galben auriu + aur + argint
Strofa a patra
Galben crom şi alb
Roşu
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Galben
Griuri colorate
Strofa a cincea
Gri tern
Alb , gri şi albastru
Gri cenuşiu
Negru şi alb
Strofa a şasea
Griuri colorate
Galben crom
Roşu cadmiu
Roşu carmin
Strofa a şaptea
Alb şi galben
Gri tern
Galben tern
Alb , albastru şi violet
Strofa a opta
galben
alb şi gri colorat
albastru deschis
alb şi turquois
Strofa a noua
Griuri colorate
Alb
Galben
Negru
Strofa a zecea
negru
albastru şi alb
ocru/sienna naturală
alb şi albastru
Strofa a unsprezecea
Sienna şi roşu/albastru regal
Griuri colorate
Griuri colorate
Alb şi negru

Timpii-n orgii– mss. 2258
Decriptare cromatică
arci albite – albul
orgii– roşu viu
războaie– roşu viu
sânge tânăr– roşu (crescendo)
scumpilor vii– roşu

Colorit cald, crescendo afectiv, paletă puternică

În modul vechi soarele sună– mss. 2259
Decriptare cromatică
Soarele sună– galben viu, auriu
Sferi surori – galben (crescendo), luminos
În mers - intensificarea tonurilor
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Calea– ocru, pământuri,sienna
Desen précis, linii curbe, fluide (perdele), dar şi riguComori– lumină (galbenurile care se întrepă- roase, clare, frânte (colţuroşi, stele).
trund cu alburile dând nuanţe pastelate, luminoase,
- Albastru frânt de alb ori galben solar, verde regal,
strălucitoare)
malachite ori smaragd, galben aur, crom, brun-piatră,
Ziua ca raiul luminoasă– galben (paroxistic), crescen- sienna naturală.
do luminos
- Galbenul lângă pământuri arse
noaptea cu fiori– tonuri întunecate
- verzuri (poate galben-citron)
mare , râuri– albastruri
- negru ivoriu (tehnică sfumatto)
- timp de desfăşurare scurt, ca visul, ca iluzia, ca metamorfoza
unui gând fugar
S-a dus– mss. 2257
aşezare
în pagină pe verticală
Fiinţa iubită este prezentă doar în amintire. Asemeprim-plan:
norii, cerul
nea unor stele căzătoare a căror fulgurantă trecere proplan
second
: cetatea, munţii, în lumina verzie
duce o lumină vizibilă, dar care dispare din raza privirii,
linie
de
echilibru,
centrare perfectă
ea– fiinţa dragă– lasă doar sclipirea amintirii înconjurafundal
albastru/alb
tă de întunericul scurgerii timpului.
- cetate cu fereşti aurii, între forme de munţi neguroşi
(întunecaţi,
culoare din amestec: roşu + galben + albasDecriptare cromatică
tru),
peisaj
paradisiac
Fiinţa iubită– alb luminos
- lumina–verzie (din galben + albastru), miracolul
stele– galben auriu
permanent
al melanjului
trecătoare– scăderea intensităţii galbenului
întuneric adânc– negru

Păduri sunt risipite– mss. 2287

Decriptare cromatică
Păduri …. risipite – verde cu inflexiuni de albastru
Decriptare cromatică
prin vecinătate albastrului stins al râului, (albastru care
Albastrul intră în relaţie cu pământuri şi negru.
pare şters), pământiu în amestec cu sienna naturală şi
ocru galben (“bolnave”)
Stele– galben, alb
Cringe negre, noapte – întunericul pânzei din neSpume – alb
gruri, dar punctate cu argintiu (razele de lună, painjeniMarea-nalţă mii de valuri, mii de braţe albe de spume–
şuri dese)- ce trimit la dispersia prin umbre şi lumini a
albastru, alb
petei întunecate.
pământul – sienna , negru, ocruri
Tabloul este luminat puternic, de la alb- argintiu,
rană de jăratic,vulcan– roşu viu
galben-auriu, până la albastru, totul fiind înfăşurat în
pânza diamantină a lunii purtată de boarea zefirilor.
Adevărul– mss. 2290
Paletă :
Poem cu rezolvare grafică (mixtură grafică), alb,
Verzuri
negru.
Negru, pământuri
Albastru
Alb, gri
Stele izvorăsc pe ceruri– mss. 2284
Alb-diamant
Decriptare cromatică şi simboluri
-desfăşurare
pe orizontală
Stele(simbol cromatic)– alb, galben, argint şi aur
timp
de
desfăşurare
nedetectabil
izvorăsc – alb, albastru (pur, rece), verde, oglindă
senzaţie
de
fotografiere,
de imortalizare permisă,
(inocenţă, curăţie)
lentoare
ceruri - (divinul, lumea paralelă, intangibilul) alb,
albastru
întuneric– negru (localizare: vale- jos) impresii mai Unde-n sălcii argintoase– mss. 2290
puternice, creşte intensitatea negrului (ivoriu, fum)
-Verde argintiu, gri colorat (gri/verde/argintiu)
peste râuri– (curgere, trecere, alunecare)- lângă ne-Galben crom, negru, ocru galben
gru albastru întunecat spre gri neutru (sure)
- Galben stins, aur
noapte clară– negru strălucitor, luminat, benefic
-Roşu cadmiu, ocru, gri colorat (gri/albastru)
ceruri– albastru întunecat (celestul, înaltul în care se
stare : nemişcare, linişte ; căldură (miere ,arde)
ascund, ca o promisiune, zorii ce vor veni).
nouroasă– gri colorat (gri/ albastru), umbra, celestul.
Noapte neagră în adânc– localizare, baza tabloului,
- desenul este précis, paleta cromatică este caldă
prim-planul creaţiei, antet de autor ca stare predominantă; non-culoare dar înviorată, intrată în lumea vie a
Atât de palid, de adânc de
culorilor prin participare afectivă.

Marea nalţă mii de valuri– mss. 2290

Norii se desfac în două– mss. 2284
Decriptare cromatică
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- Impresie de gravură, de static (împietrit)
- paletă stinsă; cel mult un fundal nelucrat; linii geometrice aspre
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răpiţi din cer, ai cerului fiaştri – plus de strălucire
versurile
trei şi patru – albastru intens, mai întuneO poveste – mss. 2259
cat
(ultramarin)
Schiţă, un chip de fată, câteva linii curbe, acolor,
Este un portret pictat pe un fundal ceruleum-turgrafic
coaz; chip de fată cu ochi albaştri misterioşi; pe paletă
mai sunt nuanţe de galben-crom strălucitor şi brunuri

A frumseţii tale forme– mss. 2260

Decriptare cromatică
Alb, griuri colorate până la roşu (fierbinte, focul arde, Valuri lungi de flori
arde roşia ta faţă, Răsuflarea ta e-n stare chiar la morţi să albastre– mss. 2306
dea viaţă, inima, bătăi, răpită, adânc amor)
Paletă cromatică: alb şi albastru
Progresiv puterea roşului creşte ( inima, gura,
Alb sufletu-mi, linişti
mişcarea)
Albastru– valurile, flori albastre, inişti
- compoziţie pe orizontală, linii uşor sinuoase, tablou
Alături verdele, complementar, strălucind puternic
impressionist, concentrare cromatică în partea inferi(iederă, stejar)
Un penel ciudat aleargă pe o pânză a sufletului. Rit- oară cu descătuşarea albastrului în liniştea albului din
mul este alert, cadenţat (se aud bătăile inimii, şoaptele, plan secundar.
respiraţia, într-un cântec al iubirii).
Descreşte apoi în tonuri grizate (albul şi griurile, coŞi era ploaie cu senin – mss. 2279
lorate prin sărutul luminii )
Decriptare cromatică
Penelul nervos zugrăveşte în linii frânte (iubesc,
I
gând, pământ).
Alb – albastru
Roşul sângelui din trup şi roşul metaforic al iubirii
Albastru – alb
sunt îngemănate sub raza palidă, bolnavă, a lunii.
Alb şi siennă naturală
Spre final roşul interferă cu galbenul. Vagi accente
de verde, din umbre izvorând, ca amintirea, ca visul.
II
- paletă încărcată cu roşuri, execuţie fermă, rapidă,
Alb
puternică,
Alb
- timp de realizare scurt, fulgerat de gând.
Alb
- muzicalitate, linie melodică fermă, crescendo, forte

Şi răsună printre papuri – mss. 2257
Decriptare cromatică
Verde smaragd
Alb argintiu
Albastru
Pământ ars
cromatică simplă, două-trei culori
compoziţia se desfăşoară pe orizontală
linie melodică sinuoasă, piano

S-oglindă lacul– mss. 2280

S-oglindă în lacul cu-albastru talaz – incipit cromatic
promiţând albastrul
lacul– creştere a intensităţii, intrare în tonuri de
albastru
albastru talaz – crescendo chromatic, extaz
fundal verde smarald şi galben crom (auriu),
albastruri (râuri, valuri, şuvoaie)
galben (de la argintiu spre galben crom) în combinaţie cu roşu englez
compoziţie pe verticală
tablou viu: muzicalitate, lumină, culoare

Răpiţi din cer, hrăniţi cu
basme– mss. 2260

Decriptare cromatică
feerie de albastruri
– albastru ceruleum, curat, luminos

104

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

III
Galben-crom, aur
Albastru-ceruleum
Alb
Alb
IV
Alb (sugerând liniştea, argintul,
mireasa, celestul)
V
Roşu
Alb, argintiu, albastrul
Albastru, alb
Tuşe ferme ce se întind între alb/ albastru şi galben/
roşu (văpaie)
Albul nu e aici non-culoare. Vedem nuanţe pastelate
ale culorilor primare prinse în dans etern pe un fundal
ce ţine de celest, immaterial, eteric.
Este forţa divinului picurată în creaţie şi comuniunea omului cu natura. Fata cu ochii mari are haina albă.
Pare un înger îmbrăcat cu haina uşoară a florilor de salcâm ori cu hlamida ploii. Seninul (albastrul) transcende
şi transfigurează.
Spaţiul nu îmi permite tipărirea planşelor pe care leam pictat în scopul decriptării, urmând linia imaginarului cromatic eminescian, nici a versurilor poemelor analizate mai sus, a căror lectură este stringent necesară
pentru înţelegerea lucrării mele.
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Concursul de poezie în limba română Îngerul blond

S-au primit pe adresa de concurs
Conf. Dr. Ing. Florin Iordache,
(prin formular sau direct pe mail) 322 dramaturg
poezii de pe întreg teritoriul RomâniDl. Candid Stoica, actor Teatrul de
ei, dar şi din Canada, Marea Britanie, Comedie
Franţa, Italia, Republica Moldova,
Prof. Mariana Sava, redactor RevisUcraina, Australia
ta ZIP
Membrii juriului
Lector Univ. Dr. Cristian Tiberiu
Sponsori:
Popescu
Tubman Co - Cluj Napoca, EndeCo
Lector
Univ.
Dr.
Mariana - Cluj Napoca ,
Dorobanţu
Sculptor Nicolae Pascu Goia
Dr. Alexei Rău, Dir. gen. al BibliotePictor Alina Mura
cii Naţionale a Republicii Moldova
Pictor Costache Popescu
D-na Doina Stănescu, Preşedintele
Pictor Iulian Mîţă
Asociaţiei Bibliotecarilor B.N.R.

Maria M. Cassian

Iubirea-alb antimis

Eon acoperă luna cu aripi de umbră,
Dar sufletul meu îţi întinde
Alb antimis cu mireasmă de mir.
Lumină, dansează asupră-ne,
Ca să se vadă strălucind faţa Creatorului!
Palmele se unesc, ochii se deschid într-o lume
În care defilează răsărituri.
Te străbat fulgere, iar lucirile lor se răsfrâng în mine.
Dincolo de apele întunericului se vede profilul lui Charon
Şi două smaralde cu luciri de venin,
Pietre false pe taraba bijutierului farsor.
Piano, pianissimo...natura prinde ritmul inimilor noastre:
În piept să-ţi rămână adierea amintirii,
Argintiul lunii să te înrobească.
În umbra catifelată a ochilor mei.
Cerul va ninge zăpadă albastră
Aşa cum am visat văzându-te...
Aflaţi că nu s-a schimbat chiar nimic
În castelul sentimentului- rege.
Priviţi-i pe îndrăgostiţi,
Aurele lor incandescente,
Sclipind frământate de valuri...
Înfiorate, chiar umbrele lor primesc
Atingerea satinată a luminii.
Clipele cad în clepsidre mai lent,
Dantele de raze în urmă lăsând...
Astfel trec dând la o parte
Perdeaua fluidă a timpului meu,
Suspendată de Calea Lactee,
În punctul stabil numit Libra.
Nici un regret nu-mi zgârâie pleoapa.
Îmi place să ştiu că iubirea curată
Are tot rochie albă şi aripi de înger.
Vă spun aşadar: visaţi liniştiţi,
Toate au fost foarte bine-ncifrate
Pe o pisanie în inima lumii,
Dincolo de ecou şi contururi.
Nu întreba, viseaza cu ochii închişi
Iubirea curată-alb antimis.
Se rotesc voalurile mătăsoase
Când vântul îi răvăşeşte părul
Împodobit cu cristale de gheaţă.
Ca să o poţi vedea
Trebuie sa fii îndrăgostit,
Să te strecori,nevăzut, la ceas de taină,
Înţepenind sub umbre şi lumini,
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Meşter popular Dan
Strâmbă Lemne
Actor Candid Stoica
Editura ZIP

Horgan

Premiul al treilea, la egalitate de
punctaj cu premiul al doilea, 8.43,
a fost decernat, doamnei Maria M.
Cassian, autoarea poeziei Iubirea –
alb antimis
Premiul: Tablou, ulei pe pânză: Calea Lactee, pictor Costache
Popescu
Carte- autor, Melania Cuc
1oo RON

Când trupurile repetă ritualul oniric.
Priveşte, scufundă-te în alburi :
parcă dansează sub razele lunii,
Iarna , Lumina, Iubirea,
Visez că am braţe reci, de zăpadă,
Pletele mi se unduiesc sub palmele vântului
Risipind până la marginea pădurii
Clinchete subţiri de clopoţei.
Podoabele cu diamante mici mă ating,
În mişcări li se simte vibraţia...
Văd prin stratul gros de zăpadă
Vieţi efemere, trupuri de ceară.
Îmi plimb palmele peste troiene,
Aşez mai bine învelişurile pufoase...
Îmbrăţişez copacii şi îi învelesc
Cu dantele de promoroacă.
Oglinzile pădurii îmi fură chipul
Şi mă scufund în apele lor îngheţate.
Hore de îngeri apar şi dispar în lumina din Paradis:
Psalmodiază sintonic, Dominus, solemn şi uşor,
Şi un imens iris de lazurit îşi află pupila
În crucea neagră a bisericii vechi.
Numai acum poţi uşor descifra, ca în vis,
Semne- aramaice scrise cu raze nestinse:
Transcende Iubirea curată- alb antimis...

HYPERION

105

Smaranda Pintilei

Î

Manuscrisul eminescian 2258

Încrezători în faptul că avem de câştigat în comprehensiunea ideilor şi a argumentelor lor dacă pătrundem în
mediul care le-a generat, venim cu o analiză asupra
acestora din manuscrisul eminescian 2258 în susţinerea ideii de necesitate a cunoaşterii lui Eminescu formulată atât de sugestiv de filosoful român Constantin
Noica : Viaţă şi spirit înseamnă trecerea mediului exterior
în mediul interior. Cultura e un mediu exterior. Această
trecere este cu putinţă fără să deţii tot, cunoscându-l pe
Eminescu în sensul lui Eminescu.
Am realizat până la momentul actual o incursiune relativ sumară din punct de vedere informaţional
în manuscrisele eminesciene, cu preponderenţă cele
denumite germane, 2285 şi 2286 (şi nu numai). Specificăm evidenţa că o importanţă aparte în economia
manuscriselor îl are faptul următor: dintr-un total aproximativ de 9.000 de pagini ale manuscriselor eminesciene sau ale scrisului eminescian în manuscris 800 sunt
în limba germană.
Oprindu-ne la manuscrisul 2258, e cazul să subliniem, observaţional pentru început, că el cuprinde, de
data aceasta, o traducere de Eminescu la Critica raţiunii
pure a lui Immanuel Kant, traducere realizată în perioada studiilor universitare la Berlin, aproape integrală, restul fiind definitivat (ca traducere) în perioada ieşeană.
Făcând o corelare între afirmaţia filosofului român
Constantin Noica că Omul reprezintă câteva rostiri, câteva înţelesuri şi tot ceea ce ne-a lăsat Eminescu prin
manuscrisele sale, putem admite că un atare om îl recunoaştem (sau e posibil aici şi un evident nu) în toate
reproducerile sale. De aceea, parcurgând chiar şi fugitiv
manuscrisul 2258 concluzionăm că el este un amalgam,
bine închegat de altfel, de 400 de file, al gândirii eminesciene, începând cu câteva cuvinte greceşti, cuprinzând, pe lângă traducerea tratatului kantian, şi versuri,
scrisori, aforisme, vocabular, epigrame, o filosofie făcută de Eminescu asupra vieţii albinelor în foile 268-270,
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şi în foaia 18 întrebări asupra unor anumite forme ale
vieţii, teorii despre evoluţie şi corelarea tuturor acestora cu ceea ce l-a preocupat cu preponderenţă pe Eminescu : natura umană.
Creaţiile din manuscrisul 2258 sunt din anii 18741878 şi enumerăm sporadic : Glossă, Fata din grădina de
aur, Doină, doiniţă, Diana, lucrări de filosofie şi istorie :
Univers întreg în eternă mişcare, Timpul-o idee, Tineretul
şi simţul istoric, O gravă chestiune metafizică.
Toate aceste enumerări de titluri, nemaivorbind aici
de ideile cuprinse în fiecare parte sintetizată de Eminescu în paginile manuscrisului, susţin încă o dată ceea
ce marele nostru filosof Constantin Noica afirma : Toţi
suntem depăşiţi în mai realizata sau mai puţin realizata
noastră competenţă de universalitatea preocupărilor lui
Eminescu din Caiete. Filosoful pledează pentru studierea Caietelor Eminescu în întregime deoarece, aşa cum
susţine : Miracolul este al întregului , nu trebuie să vedem întregul doar ca o sumă a părţilor.
În foile 351 şi 251 v. din manuscrisul 2258 avem ocazia să citim o reflecţie a lui Eminescu despre ştiinţele
matematice : Ele sunt un joc cu cele mai simple legi ale
judecăţii omeneşti, numai acele legi nu trebuie puse în joc
goale şi fără un cuprins...
Sintetizând ideile pe care le-am remarcat prezentate în acest manuscris obţinem certitudinea preocupărilor lui Eminescu în domeniul filosofiei.
În Critica raţiunii pure a lui Kant, tradusă de Eminescu în manuscrisul 2258, metafizica e tratată ca o
filosofie teoretică în cuprinsul căreia desprindem: ontologie, psihologie raţională, cosmologie raţională şi
teologie raţională. Raţiunea, fiind criticată de Kant ca
facultate superioară de cunoaştere, cere imperativ eliminarea celor trei discipline raţionale menţionate pentru a deveni pură, ca şi concept.
Argumentarea interesului eminescian în traducerea acestui tratat kantian constă în relaţionarea ideilor
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despre natură şi libertate, prezente chiar dacă nu direct,
ci printre rânduri, în scrierile filosofului german.
Raţiunea pură la Kant are un raport nemijlocit cu judecăţile intelectului şi cu intelectul în genere.
Ceea ce l-a interesat îndeobşte pe Eminescu la Kant
este prezentarea în acest tratat a noţiunii de sinteză
pură în sensul absolut kantian de combinare a reprezentărilor şi de introducere a diversităţii conceptelor
lor într-o cunoştinţă. Este, pe undeva, vag detaliat în
acest articol, subsumarea părţilor unui întreg întregului (şi nu numai), şi citatul din Critica raţiunii pure care
ne vine cel mai elocvent în ajutor aici ar fi : În raţiunea
noastră se găsesc reguli fundamentale şi maxime ale folosirii ei, care au cu totul aspectul de principii obiective şi
prin care se face că necesitatea subiectivă a unei anumite legături a conceptelor noastre, în favoarea intelectului,
este considerată ca o necesitate obiectivă a determinării
lucrurilor în sine.
Din acest citat rezultă încă o dată ideea principală că
la Kant raţiunea este definită într-un mod aparte, prin
raportarea ei la intelect; acelaşi fapt îl putem afirma şi
despre Eminescu, şi chiar filosoful român Constantin
Noica a recunoscut că el însuşi face filosofie cu istoria
filosofiei, pe când Eminescu făcea o istorie a filosofiei
cu restul ştiinţelor.
La Kant, natura şi libertatea sunt mediate de facultatea de judecare, şi tocmai în multitudinea ideilor pe
care le putem răstălmăci ca urmare a acestei teorii constau curiozitatea şi întrebările (uneori rămase şi fără răspuns) ale poetului român.
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Spaţiul şi timpul sunt alte două concepte asupra cărora Eminescu filosofează şi concluzionează în stilul său
specific.
Avem impresia în parcurgerea acestui manuscris,
2258, că Eminescu este aşa cum afirma criticul Junimii, Titu Maiorescu în 1885 : Rege el însuşi al cugetării
omeneşti.
Lăsând la o parte ideile cu specific filosofic şi cele
cu specific istoric ale poetului, din acest Caiet, pentru
care vorbeşte atât de fidel traducerea tratatului filosofului german, este imperativ de menţionat că la tot pasul întâlnim cugetări care ne introduc în misterele unor
concepte importante, frecvente în viaţa de zi cu zi, cum
ar fi: cultură, educaţie, i(moralitate), experienţă, psihologie, înţelepciune, empiric, ştiinţă.
Să dăm un singur exemplu din gândurile aşternute de Eminescu în acest manuscris, gânduri constituite
într-o cugetare despre viaţă şi înţelepciune : E o mare
mângâiere la contrarietăţi, dacă ne-nchipuim a fi cu câţiva ani mai bătrâni. Cine cunoaşte lumea, ştie ce multă schimbare aduce câţiva ani.(f. 163 din manuscrisul
2258).
Analizând afirmaţia lui Constantin Noica din Jurnal
de idei – Fiecare cultură are într-un ceas al ei un om deplin, putem susţine fără a mai trebui să demonstrăm că,
vorbind de Eminescu, parcurgând scrisul eminescian în
manuscris, timpul se dezice de însuşi mersul firesc al
său, avem tendinţa să credem că toate sensurile sunt
dacă nu fixate cel puţin destul de clare, credem că descoperim tendinţele fundamentale ale operei eminesciene, şi ne convingem o dată în plus că n-am reuşi să realizăm nimic dacă nu am recurge la idealizare.
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Oana Buzatu Iliescu

Î

Serbarea de la Putna

În anul 1870, împlinindu-se 400 de ani de la construirea mănăstirii, studenţii români din Viena au decis să
transforme evenimentul într-o mare serbare naţională
organizată la Putna. Vestea aceasta a provocat un mare
entuziasm în toate provincile româneşti. Întreaga studenţime română, din ţară şi din străinătate, a răspuns
cu entuziasm iniţiativei studenţimii vieneze; acest lucru se desprinde şi din răspunsul studenţilor români
de la Paris: ...formarea unui lanţ indisolubil între toate
ţările române: iată scopul suprem... şi în cel al studenţilor
ieşeni: Naţiunea română - scriau ei - afirmă astăzi acest
mare adevăr (simţul de naţionalitate): prin iniţiativa Junimii, ea va merge să depue pe mormântul celui mai ilustru
bărbat al ei, omagiile sale de recunoştinţă şi de respect.
Actul acesta, afirmaţiunea sentimentelor ei de naţionalitate, afirmaţiunea, prin urmare a dreptului său de a trăi.
La Viena, în cadrul societăţii România Jună Mihai Eminescu milita pentru ideea unităţii naţionale.
Poetul, cum spune I. Slavici în Amintiri, era devotat
ideilor înalte: ...când era vorba de durerile neamului
românesc, el ardea în foc nestins şi devenea om de iniţiativă şi de acţiune, stăruitor neînduplecat şi ...serbare (de la Putna) nu s-ar fi făcut, dacă el n-ar fi stăruit,
ca ea să se facă cu orice preţ, pentru ca congresul să
fie cu putinţă.
Ideea unităţii naţionale se întălneşte în articolele poetului publicate în Federaţiunea (Pesta–1870):
Să facem un congres; În unire e tăria; Echilibrul.
Serbarea de la Putna a fost fixată pentru anul
1870, dar din pricina războiului franco-prusac, a
greutăţilor financiare cauzate de falimentul băncii
unde s-au depus banii pentru serbare, a măsurilor
de intimidare din partea autorităţilor austro-ungare au determinat amânarea acesteia pentru anul următor: august 1871.
Studenţii români de la Viena, s-au adunat la 18
martie 1871 pentru a alege Noul Comitet Central
pentru Serbarea de la Putna. Acest comitet îl avea
ca preşedinte pe I. Slavici, M. Eminescu – secretar,
precum şi pe P. Pitei, I. Cocinschi, P. Dan - membri,
etc. În urma discuţiilor cel desemnat pentru a ţine
discursul festiv a fost A.D.Xenopol - student la Berlin şi imnul ales a fost scris de V. Alecsandri (Imnul
lui Ştefan cel Mare) şi cântat pe melodia lui Alex.
Flechtenmacher.
Pentru această manifestare, M.Eminescu îşi neglijează studiile, şi astfel, în ianuarie 1871 e la Putna,
unde aduce darurile ce vor împodobi mormântul
lui Ştefan cel Mare, apoi de două ori la Cernăuţi, la
Ipoteşti şi-n alte locuri; în iulie – lucrările de organizare ale serbării erau terminate, iar opinia publică a
fost din nou anunţată.
În ziua de 14 august seara, în atmosfera creată
de dangătul clopotelor mănăstirii, a avut loc „privegherea religioasă” la mormântul lui Ştefan cel Mare.
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Printre cei prezenţi aflându-se M. Kogălniceanu, V.
Alecsandri, C-tin. Istrati şi o delegaţie de la Mitropolia Moldovei.
A doua zi, 15 august 1871, participanţi s-au adunat în faţa porticului festiv, şi în prezenţa a 3.000
de oameni veniţi din toate provincile româneşti, în
unduirea steagurilor tricolore, exprimând voinţa de
făurire a unui viitor comun, A.D. Xenopol a rostit cuvântarea festivă: Tu, umbră măreaţă a lui Ştefan cel
Mare, coboară-te în sufletul poporului tău, şi cu puterea ta de fier, încoardă-ţi voinţa pentru împlinirea
acelor datorii pe care natura le impune oricărui popor
ce năzuieşte către nemurire... Pe mormântul lui Ştefan cel Mare, pe astă amintire comună tuturor, venim
noi deci astăzi cu credinţă în un viitor comun. Înaltul
spirit patriotic de care a fost animată serbarea se
desprinde şi din darurile depuse pe mormântul voievodului Ştefan cel Mare - steagurile purtate de
tinerii români, urna de argint cu pământ din toate
teritorile româneşti -simbol al unităţii, scrisorile lui I.
Slavici şi M. Eminescu, broderii - toate erau omagiul
de recunoştinţă faţă de trecutul glorios şi îndemn
pentru viitor; fără credinţa organizatorilor nu s-ar fi
putut înfăptui nimic.
Serbarea de la Putna din august 1871 a reprezentat în concepţia lui M. Eminescu un inel în lanţul
continuităţii istorice, un moment în lupta pentru făurirea unităţii naţionale.
Serbarea de la Putna a fost un mare act istoric, însufleţit de M. Eminescu, care prin hotărârea
şi străduinţa sa i-a asigurat înfăptuirea, în numele
celei mai îndrăzneţe idei: realizarea unităţii sufleteşti a tuturor românilor – Se va ridica simţul naţional, aproape adormit până acuma, şi va lua alt avânt,
iar studenţii ce-au sosit din toate părţile şi-au făcut
cunoştinţă şi legături de prietenie între dânşii...vor fi
propagatorii cei mai zeloşi ai ideii că, lucrând uniţi şi
conduşi de acelaşi ideal, vor contribui la deşteptarea
şi mărirea neamului lor în provinciile de unde se trag...
deşi despărţiţi prin hotare politice, toţi ştiu că sunt
unul şi acelaşi neam şi această convingere va mări
puterea lor de rezistenţă şi îi va oţeli în lupta pentru
neam, lege şi ţară....
Astăzi, intrarea în incinta Mănăstirii Putna se face
pe sub arcul boltit al unui turn compus din parter şi
etaj, pe a cărui faţadă se află stema Moldovei datată
cu anul 1471. Deoarece poetul M. Eminescu împreună cu I. Slavici şi cu alţi participanţi la marea serbare de la Putna din august 1871 au înnoptat în acele
zile în sala de la etaj, această construcţie se numeşte azi „turnul Eminescu”, turn zidit în anul 1757 în
vremea domnitorului C-tin Racoviţă.
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C

– Portret de familie –

căci nu pot fi bune pentru biografie[4] – Aglaia schiţează
totuşi un tablou vivant al reacţiei familiei atunci când
Mihai a părăsit gimnaziul din Cernăuţi în 1864: Din desperare că murisă Pumnul […] ş’au depus cărţile sub un
scaun în grădina publică, ş’au plecat spre casa părinţască.
Întrebat de părinţi de ce au fugit de la şcoală? El plăngînd
respunse: „Mai mult n’am ce face în Cernăuţi – Pumnul nu
mai este – au murit.“ Părinţii în loc s’ăl mustre au plîns şi ei,
noi copiii văzînd că plîng părinţii începurăm şi noi, aşa că
acea scenă nu se va şterge nici odată din memoria mea.[5]
Foarte drept, blînd, bun şi milos, totodată despot mare
şi pesimist[6] – cum îl caracteriza succint Aglaia – despre
fratele Mihail va vorbi cu preponderenţă Matei în corespondenţa pe care o va întreţine la începutul secolului
XX. Din anul 1892 Matei îşi schimbase numele de familie din Eminovici în Eminescu[7], iar odată cu moartea
Aglaiei a rămas singurul supravieţuitor dintre fraţii Eminovici. Pe lângă folosirea oficială a numelui Eminescu,
Matei revendica şi dreptul de a fi legatarul editărilor
operei eminesciene, aşa cum reiese şi din facsimilul
scrisorii trimise în decembrie 1894 editorului Socec, în
care îi cerea să înceteze publicarea şi vinderea scrierilor
fratelui meu, poetul Mihail Eminescu, fiind eu în drept d’a
face aceasta de la moartea dânsului[8].

1. Titu Maiorescu, Poetul Eminescu, în vol. Mihail Eminescu, Poesii,
Ediţia a şeasea, Bucureşti, Editura Librăriei Socecu&Comp., 1892, p.
VII.
2. Scrisoare Aglaie Drogli, în Fondul Documentar Ipoteşti, nr. inv.
37, f 1, r. (Notă: citatele reproduc întocmai grafia documentelor.)
3. vezi Mihail Eminescu, Poesii. Cu o notiţă biografică de Căpitanul
Eminescu, fratele poetului Mihai Eminescu, Bucureşti, Editura
Librăriei Leon Alcalay, 1900, p. III-VI.

4. Scrisoare Aglaie Drogli, în Fondul Documentar Ipoteşti, nr. inv.
37, f 1, v.
5. Ib idem, f 1, r-v.
6. Ib idem, f 1, v.
7. vezi Monitorul oficial, 31 octombrie 1892, în Fondul Documentar
Ipoteşti, nr. inv. 164.
8. Scrisoare Matei Eminescu către editorul Socec, în Fondul
Documentar Ipoteşti, nr. inv. 32.

Contemporanilor şi succesorilor imediaţi ai epocii în
care a trăit Mihai Eminescu li se datorează schimburile epistolare pe tema datelor referitoare la biografia
poetului. În acest carusel epistolar au fost implicaţi şi
membrii familiei Eminovici, care puteau rememora,
ca martori direcţi, sau reconstitui, ca martori indirecţi,
universul familial al Eminoviceştilor, despre care Titu
Maiorescu spunea, imediat după moartea poetului, că
era apăsat de o nemiloasă fatalitate ereditară[1].
În Fondul Documentar Ipoteşti al Bibliotecii Naţionale de Poezie Mihai Eminescu se păstrează, în facsimil, scrisoarea Aglaei Drogli, datată Cernăuţi, 3 iulie ‘889,
prin care sora poetului confirma că biografia fratelui
Mihail (publicată în revista Familia, n.n.) este exactă, cu
deosebire că s’au născut în satul Ipoteşti lîngă oraşul Bottoşani depărtarea 1½ oară, proprietatea tatălui nostru[2].
Informaţia, ajunsă la Titu Maiorescu, va fi preluată
de criticul literar (şi primul biograf al poetului) în parte
din prefeţele ce au însoţit ediţiile Poesiilor de după anul
1889. Va fi corectată de Matei, mezinul familiei Eminovici, în Notiţa biografică[3] ce însoţeşte volumul de Poesii
editat de acesta ulterior.
Soră discretă şi rezervată – sînt multe scene din copilărie care mi le amintesc însă sînt de prisos a le spune
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Intrată în patrimoniul public după trecerea celor 10
ani rezervatari[9] prevăzuţi legal, opera eminesciană (în
mare măsură inedită – poezia, proza, teatrul, sau needitată în volum – publicistica) nu a mai putut rămâne în
directa moştenire intelectuală a lui Matei Eminescu. I-a
revenit însă acestuia rolul de ultim martor al universului familial al Eminoviceştilor, rol căruia i s-a dedicat fără
rezerve, aşa cum reiese din consistenta corespondenţă
întreţinută cu preşedintele Tribunalului Galaţi, Corneliu
Botez, realizator al volumului din 1909 Omagiu, dedicat
lui Mihai Eminescu.
Din extinsul corpus epistolar referitor la biografia
poetului şi la cea a familiei sale, în Fondul Documentar
Ipoteşti s-au păstrat puţine şi relativ disparate (în privinţa conţinutului) scrieri originale al căror emitent a
fost Matei Eminescu. În ordine cronologică, este vorba
de o carte de vizită şi de trei cărţi poştale, prima adresată pictorului Relevici, celelalte trei – direct lui Corneliu
Botez. Căpitan în Retragere Fost elev al Institutului Polytechnic din Praga. Cavaler al Ordinului Imperial Rusesc,
Crucea de aur cu spade a Sf. Stanislav[10], Matei Eminescu
intervenea, în 15 aprilie 1909, la pictorul Relevici pentru ca acesta să îi trimită lui Corneliu Botez fotografia
mamei pe care v’am încredinţat-o […] fiind necesară la
scrierea vieţii poetului[11]. Moştenitor al spiritului organizatoric caracteristic tatălui său şi, evident, din pricina spaţiului limitat al unei cărţi de vizită, Matei mai comunică doar un detaliu identificator asupra fotografiei
în cauză, anume că e bust şi e fotografiată în Praga sau
Wiena[12].
Tributar formaţiei sale de militar de carieră, Matei îl
va întreba (oarecum imperativ) pe Corneliu Botez, în
cartea poştală pe care i-o adresează la 1 mai 1909, dacă
a dat de tânărul Relevici[13], preocupat fiind ca fotografiei în cauză, ce urma să fie reprodusă, să nu i se substituie o altă fotografie, neautentică. I se cuvine recunoscut lui Matei meritul de a cere insistent, în extinsa
corespondenţă cu Botez, să nu fie preluate sau reproduse informaţii, documente ori fotografii asupra cărora avea serioase rezerve că ar fi autentice. Trebuie reamintit că Matei însuşi, în Notiţa biografică mai sus invocată, accepta că asupra locului şi datei naşterei sale (a
poetului, n.n.), e o cestiune care rămâne de discutat[14],
susţinându-şi afirmaţia prin invocarea Psaltirii vechi […]
care se păstra din străbuni în casa părinţilor săi şi în care
sunt scrişi consecutiv autograf de tatăl poetului (s.a.)
naşterile tuturor copiilor săi[15] şi în conformitate cu care
Eminovici ar fi notat pe această Psaltire că astă-zi 20 Decemvrie anul 1849 la patru ceasuri şi cinci-spre-zece minute evropieneşti s’au născut fiul nostru Mihai[16].
9. A.Z.N. Pop, Contribuţii documentare la biografia lui Mihai
Eminescu, Editura Academiei R.P.R. 1962, p. 246.
10. Carte de vizită Matei Eminescu, în Fondul Documentar Ipoteşti,
nr. inv. 170.
11. Ib idem.
12. Ib idem.
13. Carte poştală Matei Eminescu către Corneliu Botez, în Fondul
Documentar Ipoteşti, nr. inv. 98.
14. vezi Mihail Eminescu, Poesii. Cu o notiţă biografică de Căpitanul
Eminescu, fratele poetului Mihai Eminescu, ed. cit., p. IV.
15. Ib idem, p. IV-V.
16. Ib idem, p. V.
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Din cele trei cărţi poştale păstrate în original la Ipoteşti, doar într-una singură e vorba direct de Mihai. În
continuarea scrisorilor în care oferise informaţii mult
mai detaliate, Matei vorbeşte, în cartea poştală trimisă din Severin la 1 Maiu 1909[17], despre cea de-a treia
clasă gimnazială urmată de poet la Botoşani, precizând
că era printre elevii mediocri, la limba latină însă era cel
I-iu[18] şi revine asupra informaţiei referitoare la strofa
scrisă de Mihai, în urma unei vizite făcute la moşia din
Dumbrăveni a familiei Balş, strofă care a avut drept sursă de inspiraţie o istorie a locului.
În celelalte două cărţi poştale mezinul familiei Eminovici îi comunică lui Corneliu Botez date despre Raluca Eminovici şi despre Ilie, fratele mai mare ce fusese
elev al Şcolii de Medicină a lui Carol Davila. Conform
spuselor lui Matei, prea puţină diferenţă de vârstă era
între ei (între părinţii poetului, n.n.), cel mult doi ani[19],
corectând-şi anterioara afirmaţie – că am zis că era de
24-25 ani când s’a făcut portretul, din nebăgare de seamă. Era mai mare.[20] Ilie, fratele dispărut prematur, evocat şi de Mihai în versuri, a murit sau în Decb. 1863 sau
în Ianuariu 1864[21], scrie Matei în acceaşi carte poştală,
dând ca amănunt colateral, folositor pentru o stabilire
mai exactă a datei, faptul că era o iarnă excepţională[22].
Graţie acestui schimb epistolar pe care Matei şi Corneliu Botez l-au avut şi, implicit, informaţiilor de primă
mână referitoare la poet şi familia sa, a putut fi completată biografia poetului, rămânându-i fiecărui biograf
al lui Mihai Eminescu să confrunte datele şi relatările
făcute de mezinul familiei Eminovici cu cele ale altor
contemporani, pentru a putea reconstitui o imagine
cât mai fidelă a traseului existenţial al celui care a fost
Mihai Eminescu.
Spusele lui fiu-meu sunt anecdote şi nu-l prea crede ce
spune[23], îi recomanda Matei Eminescu lui Corneliu Botez într-o scrisoare din 20 aprilie 1909. Afirmaţia categorică, motivată probabil şi de tensionata relaţie tatăfiu, îndeamnă mai curând la circumspecţie decât la ignorarea lucrurilor pe care Victor Eminescu le comunica,
la rândul său, lui Corneliu Botez. De altfel, în scrisoarea
din 13 aprilie 1909, chiar Victor îi spunea lui Corneliu
Botez că mama mea ştie pe ici colo, crâmpeie, pe cari totuşi trebuie să le verific mai de aproape[24]. Din relatările
Matildei Ilian, prima soţie a lui Matei şi mama lui Victor,
în 1881 Ipoteştii erau deja afectaţi[25] – referire la faptul
că moşia fusese vândută de bătrânul Eminovici în 1878.
Cu toate acestea, la Ipoteşti aveau gospodărie moldovenească, de vremea veche, îmbelşugată. Casă boerească
cu cerdac, pitorească[26]. Fosta cumnată şi-l amintea pe
17. Carte poştală Matei Eminescu către Corneliu Botez, în Fondul
Documentar Ipoteşti, nr. inv. 98.
18. Ib idem.
19. Carte poştală Matei Eminescu către Corneliu Botez, în Fondul
Documentar Ipoteşti, nr. inv. 96.
20. Ib idem.
21. Ib idem.
22. Ib idem.
23. A.Z.N. Pop, Contribuţii documentare la biografia lui Mihai
Eminescu, Editura Academiei R.P.R. 1962, p. 265.
24. Scrisoare Victor Eminescu către Corneliu Botez, în Fondul
Documentar Ipoteşti, nr. inv. 14, f 1, r.
25. Ib idem.
26. Ib idem.
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poet fiind cam neglijent, leneş, în sensul că făgăduia ceva
dar nu făcea şi asta nu doar că n-ar fi voit dar aşa...[27] În
1881, Matei şi soţia sa şi-au petrecut Paştele la Ipoteşti,
plecând apoi la Brăila însoţiţi de bătrânul Eminovici,
care a rămas apoi la ei răstimp de două luni; ulterior,
acesta a plecat la Bucureşti pentru un consult medical
la doctorul Kremnitz, cumnatul lui Titu Maiorescu, prilej cu care a cumpărat din Bucureşti şi a dăruit lui Mihai
un ceas de aur cu lanţ de 40 galbeni, ceas pe care l’a păstrat deşi a dus de multe ori lipsă[28]. Tot în această scrisoare, nepotul poetului dă informaţia că la moartea acestuia s-ar fi găsit între lucrurile sale 2 caete groase […]
legate în marochin şi fie care prevăzut cu 2 broaşte legate
cu o cheie erau nescrise. În ele Mihai avea de gând să-şi
scrie pe curat lucrările[29].
27. Ib idem, f. 1, v.
28. Ib idem.
29. Ib idem.

„Portretul de familie“ reconstituit prin reamintirea
acestor documente păstrate în Fondul Documentar
Ipoteşti nu ar fi întreg dacă ar lipsi scrisoarea trimisă lui
A.C. Cuza de către cei doi fii ai lui Matei, Victor şi Gheorghe. Fără legătură directă cu biografia eminesciană,
scrisoarea e semnificativă pentru atitudinea celor doi
nepoţi faţă de modul în care posteritatea înţelegea să îl
omagieze pe Mihai Eminescu. Victor Eminescu, avocatBrăila şi Lt. Eminescu din Aviaţie apreciau gestul lui A.C.
Cuza de a organiza un festival, probabil în memoria poetului, rugându-l ca acest eveniment să fie cruţat de ori
ce măgulire banală şi convenţională, căci ar fi o impietate. Discreţi, obscuri şi anonimi am dori şi noi să venim la
Festival[30].

30. Scrisoare Victor şi Gheorghe Eminescu către A.C. Cuza, în
Fondul Documentar Ipoteşti, nr. inv. 8.

Ana Florescu

Delicat joc de icoane sau fărâme
de clipă ipoteşteană de Ziua Mondială
a Poeziei – 21 martie

M

Marele fizician Albert Einstein afirma că: Timpul există
pentru ca lucrurile să nu se întâmple în acelaşi timp. Plecând de la această idee, manifestările culturale propuse de Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii
Mihai Eminescu, se rânduie asemeni perlelor unui şirag,
pe fiecare lună a anului 2010.
La 1 martie, Memorialul a fost, pentru a II-a oară, gazda Carnavalului Primăverii, organizat de Şcoala cu clasele I – VIII Mihai Eminescu din Ipoteşti, activitate coordonată de Sandu Ana – Lăcrămioara, director şi de consilierul
educativ Ailoaiei Aurora. Colaboratori au fost profesorii
şi învăţătorii: Vasiliu Eugen, Creţu Gabriela, Nacu Adelina,
Sumanariu Simona, Cristea Traian, Popa Luminiţa, Teclici
Mihail, iar beneficiari - elevii claselor I-VIII, care au primit
diplome şi aplauzele spectatorilor.
Actiunea a constat într-un concurs, având următoarele probe: Catrenul primăverii - recitări din lirica dedicată
anotimpului, Cel mai original mărţisor, Dansul inimioarelor, Parada costumelor de carnaval, Scenete umoristice, Primăvara în ochi de copil - creaţii plastice.
Din partea instituţiei noastre a coordonat activitatea
muzeograf Zăhărescu Gianina.
Un alt eveniment marcat în activitatea culturală a Memorialului a fost Ziua Mondială a Poeziei – eveniment sărbătorit la scare mondială la data de 21 martie, zi în care
începe echinocţiul de primăvară, o lună a reînvierii naturii şi a spiritului uman. Echilibrul dintre zi şi noapte se reflectă şi în sărbătorirea Zilei mondiale a poeziei.
Până nu demult, consacrată, în urma deciziei Naţiunilor Unite, a fi numai Ziua eliminării discriminării rasiale, 21
martie este proclamată în timpul celei de a 30-a sesiuni
susţinute la Paris în octombrie – noiembrie 1999 şi Ziua
mondială a poeziei (sau World Poetry Day).
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Scopul principal al
acestei acţiuni întreprinse de UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură)
a fost de a sprijini diversitatea lingvistică prin intermediul poeziei, precum şi promovarea cititului, scrisului,
publicării şi predării poeziei în lume.
Această zi e o ocazie de a celebra poezia, poeţii şi persoanele care apreciază poezia sub toate aspectele ei şi
de a da o recunoaştere, dând un impuls nou momentelor naţionale, regionale şi internaţionale şi este un moment marcat pretutindeni pe glob. În felul acesta se recunoaşte, implicit, că oamenii de litere şi de cultură, poeţii şi scriitorii din întreaga lume şi-au adus o contribuţie
remarcabilă la îmbogăţirea culturii şi spiritualităţii universale. Totodată, ei au fost un partener activ, angajat şi
responsabil în răspândirea principiilor şi idealurilor universale, în apărarea păcii şi stabilităţii pe glob, a demnităţii şi libertăţii umane, inclusiv cu arma în mână, atunci
când un au existat alte soluţii sau mijloace, militând consecvent în vederea adoptării lor pe scară largă, precum
şi apărării lor ca soclu de valori şi idealuri comune care
unesc toate fiinţele umane.
Poezia este capabilă de a umaniza, fără să aibă nevoie
de marşuri sau misiuni de umanizare. Poezia nu va reuşi
niciodată, ea singură, să aducă mai multă prosperitate
în lumea contemporană. Ea nu va rezolva niciuna dintre problemele politice şi economice a lumii noastre. Dar,
cu toate acestea, are un rol aparte în lumea, în realitatea
noastră individuală. În sufletul fiecaruia poate aduce o
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modelare spirituala, poate aduce o undă de comunicare
normală între oameni.
Mesajul unei poezii poate fi adesea neinţeles la prima
vedere, dar să fii atent la detaliile unei poezii, să te străduieşti să-i observi sensurile, să-i atribui valori la care nu
s-ar gândi nimeni, mi se pare copleşitor pentru o lume
mereu cu altele în cap. Poezia trăieşte prin ea însăşi şi
va trăi etern. Durabilitatea ei depinde şi de cantitatea de
viaţă ce o cuprinde, iar lucrul acesta este demonstrat de
marea poezie a lumii, în Cadrul căreia poezia românească ocupă un loc aparte, bine definit.
Când spunem poezie românească, ne gândim în mod
primordial la Mihai Eminescu şi abia după aceea realizăm că frumuseţea transpusă în cuvinte , mai numită şi
poezie , a început a fi scrisă înainte de Eminescu, se scrie
astăzi şi se va scrie cât va mai fi suflet visător pe lume.
Fiecare cultură se identifică cu poeţii săi prin abilitatea lor de a insufla viaţă dorinţelor, viselor şi speranţelor.
Poezia este mai mult decât un dar dumnezeiesc, cum
ziceau bătrânii eleni, este muzică prin excelenţă, cum afirma Stephane Malarmé sau este o creaţiune ritmică a frumuseţii, proprie incineraţie, aţâţare a sufletului, elevaţie a
lui după cum spunea Edgar Allan Poe .
Nu întâmplător în luna reînvierii, alături de poeţi, se
sărbătoresc şi cei care au ales alte genuri literare. Astfel,
pe 3 martie, se aniversează Ziua Mondiala a Scriitorilor,
eveniment organizat la nivel mondial de filialele PENCluburilor afiliate la Organizaţia Internaţională a Scriitorilor (Internaţional PEN), din care fac parte poeţi, dramaturgi, eseişti, editori şi nuvelişti, chiar dacă acronimul
PEN semnifică doar Poets – Essayists – Novelists.
Tot în aceeaşi zi cu poezia sunt sărbătoriţi şi cei care
prelungesc – prin munca şi arta lor dramatică, frumuseţea, inocenţa şi farmecul copilăriei, respectiv actorii păpuşari, fiind şi Ziua Mondială a Teatrului de Păpuşi.
Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu a marcat în acest an (pentru prima dată în
istoria sa instituţională), Ziua Mondială a Poeziei, dar în
avans cu 2 zile, respectiv pe 19 martie 2010, în parteneriat cu Şcoala cu clasele I – VIII Petru Rareş din satul Cerviceşti, comuna Mihai Eminescu.
Programul manifestărior înscrise sub genericul Delicat joc de icoane a început la ora 14, în prezenţa unui
public alcătuit din elevi, cadre didactice şi părinţi ai elevilor, consilieri ai comunei Mihai Eminescu, personalul
Memorialui, precum şi public ocazional, cu alocuţiunea
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Semnificaţia Zilei Mondiale a Poeziei - Începuturile poeziei
culte româneşti - susţinută de muzeograf Ana Florescu
A urmat alocuţiunea Eminescu şi poezia, susţinută de
muzeograf Zăhărescu Gianina, după care s-a desfăşurat
un recital de poezie eminesciană şi lectură din poezia
românească, moment liric oferit participanţilor de către
20 de elevi ai şcolii Petru Rareş Cerviceşti, în amfiteatrul
Laurenţiu Ulici din cadrul Bibliotecii Naţionale de Poezie
Mihai Eminescu.
După recitalul copiilor, cunoscutul şi îndrăgitul actor
al Teatrului Mihai Eminescu din Botoşani, Cezar Amitroaie, a dat glas textului eminescian, într-un adevărat regal
artistic, delectând publicul cu versuril poeziilor Glossă şi
Sărmanul Dionis.
A fost apoi prezentat filmul - Atelierul de Artă Teatrală
(fragment din spectacolul Cetăţeni de Onoare ai Poeziei) realizare Relu Oneaga;
Lansarea revistei de cultură Porni Luceafărul, prin prezentarea făcută de inst. Maluş Niculai a atras atenţia celor
prezenţi şi a fost urmată de vernisajul expoziţiei Delicat
joc de icoane – Carte de poezie românească postbelică
din donaţia Laurenţiu Ulici (Fondul de carte al Bibliotecii
Naţionale de Poezie), expoziţie realizată de muzeografa
Ana Florescu şi bibliotecara Smaranda Pintilei.
Coordonatorii proiectului cultural Delicat joc de icoane au fost: din partea Memorialul Ipoteşti – muzeograf
Florescu Ana, iar din partea Şcolii Petru Rareş Cerviceşti
- inst. Maluş Niculai. Alte persoane implicate în desfăşurarea activităţii culturale: muzeograf Zăhărescu Gianina,
inst. Manoela Chiriţă şi prof. Maria Haivei.
Ziua Mondială a Poeziei 2010 a trecut, lăsând în urmă
parfumul cuvântului simţit, trăit, tipărit şi apoi lăsat pradă timpului. Echinocţiu, solstiţiu, echinocţiu … timp.
Deşi, aşa cum tot un poet, George Pena, metaforic spunea: Poetul n-are timp, timpul lui a sublimat în poezie.
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Parfum de amintiri ipoteştene

Ipoteştiul rămâne peste timp casa - inimă
a multor OAMENI, fie ei încă printre noi sau
trecuţi dincolo de apa Styxului. Un mare prieten al celor care, prin voia sorţii şi poate a divinităţii, au ajuns să îşi împletească viaţa cu
ceea ce a lăsat, prin nemurirea sa, Eminescu:
un Ipoteşti al credinţei, al speranţei, al poeziei, ramane . domnul profesor Aurel Dorcu.
Scrisoarea ce urmează, datând din anul 2008,
adresată mie şi transmisă prin prietenul Relu
Oneaga, e un crâmpei de suflet al unui adevărat prieten, e o mângâiere pentru cei care
l-au cunoscut şi apreciat, fiind onoraţi de prietenia sa, atât de plină de omenie şi sinceritate, dar pe care nu o acorda nici uşor … şi nici
oricui.

A

Poveste despre pictură şi prietenie

Ana Florescu, unul din bunii mei prieteni de la Memorialul Ipoteşti, m-a tot îndemnat să scriu despre colecţia
de tablouri donate de mine Memorialului.
Am tot evitat, să nu pară un semn de subliniere a atitudinii mele către Memorial şi spre a nu atrage atenţia unor
persoane mai puţin bine intenţionate. Dar în prezenţa
unei persoane inteligente, plăcute, poţi rezista ?
Ne amintim din anii copilăriei că poveştile sunt frumoase, încântătoare, de neuitat şi au şi un sâmbure de
adevăr privind viaţa noastră. Povestea mea despre pictură şi despre prietenie este asemenea, dar cu un grad mai
mare de adevăr. Am îndrăgit pictura odată cu dragostea
pentru natură, pentru peisaj şi flori, încă din anii copilăriei.
Orăşean fiind şi mergând în fiecare vară la Flămânzi, frumuseţea naturii mi se dezvăluia şi mai mult. Orăşenii, trăind în mediul construit sunt mai impresionaţi de inunile
naturii, decât oamenii satelor, pentru care peisajul naturii
face parte din existenţa lor. Interesul şi dragostea pentru
natură face parte din existenţa lor. Interesul şi dragostea
pentru natură au sporit prin lecturi, îndeosebi prin scrisul
lui Sadoveanu, Calistrat Hgaş, prin poeziile lui Alecsandri şi Eminescu. A fost firesc să mă apropii şi să îndrăgesc
imaginile naturii surprinse pe pânzele picturii cu har. Grigorescu, Luchian, Andreescu, Tonitza, Dărăscu, în primul
rând. Păstrez şi acum câteva tablouri mici, constând din
reproduceri din Grigorescu, în ramele lor modeste.
În anii primei tinereţi am cutezat să mă apropii de câte
o lucrare originală, care îmi plăcea, şi să încerc s-o dobândesc. Mi-amintesc bine ,,Crizanteme” de Tonitza, lucrare
cumpărată de la soţia unui medic din Botoşani, doamnă
care era nepoata pictorului. Crizantemelegalbene, în vas
de ceramică. O simfonie subtilă de tonuri de un galben
potolit, în armonie rafinată cu tonulur mov al fundalului.
În prima perioadă Tonitza folosea pastă consistentă. În
lucrare se simte ecoulartei lui Luchian, din acea perioadă.
Interesul şi pasiunea pentru muzica bună, muzica cultă, s-a logodit cu pasiunea mea pentru pictură, stimulând
şi mai mult ambele înclinaţii. Vizitam galeriile de artă din
ţară, magazinele de specialitate din Bucureşti, pe unii
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proprietari de tablouri
şi, când îmi plăcea o
lucrare şi aveam puţine economii, mă fericeam cu ea. Când am
dobândit o ,,Veneţia”
de N. Dărăscu, eram în
al nouălea cer. O lucrare dntre cele mai reuşit
artistic ale pictorului.
Clădirile caracteristice Veneţiei, cu firul de
apă şi bărcuţele eterne. Pictură realizată în
maniera impresionismului. Tuşele de culoare, tuşe distincte, preponderent luminoase,
ingenios învecinate, realizează o armonie cromatică de
vis şi conferă senzaţia de mişcare, de prospeţime, de viaţă,
cum numai impresioniştii francezi ştiau s-o realizeze. Un
consilier juridic din generaţia antrioară, domnul Cordena,
iubitor de artă, mi-a facilitat cunoaşteera şi obţinerea de
la un prieten al său din Bucureşti, a unui tablou de Luchian şi altul de Petracu. ,,Căsuţă din Moldova” de uchian şi
,,Casă din Nicoreşti” de Petraşcu. O căsuţă modestă din
Moldova, cu ferestre mici şi streaşina lată, căsuţă însoţită
de cţiva arbori în coastă. Arbori înfioraţi de aurul toamnei n coroanele lor. Pologul de iarbă, de la căsuţă spre noi,
cu acelaşi verde crud, fără pereche, din pictura lui Luchian.
O atmosferă caldă şi intimă ne învăluie, ca în toată creaţia pictorului. ,,Casă din Nicoreşti” de Petraşcu, o imagine
mai des întâlnită în creaţia sa. Casa gospodărească, cu un
aer de siguranţă şii vigoare, impresie la care contribuie şi
cromatica vie, cu tonuri puternice de albastru şi griu, pusă
în valoare de albul intens al pereţilor. Cunoştiinţa mea cu
familia Cordela, interesul comun pentru artă, mi-au prilejuit o prietenie frumoasă, până la plecarea lor din viaţă.
În urmă cu aproximativ 20 de ani, sunam la atelierul
pictorului Henri Catargi, din vecinitatea Studioului de televiziune. - Domnule Catargi, am venit la Bucureşti, ştiind
că la Sala Dales este deschisă expoziţia dumneavoastră
de grafică şi pictură. Mi s-a spus că de o zi expoziţia a fost
închisă şi a fost îndrumat spre atelierul dumneavoastră.
Am văzut expoziţiile dumneavoastră precedente, m-au
interesat şi doresc să dobândesc o lucrare”. - ,,Cine sunteţi şi de ce vă place pictura mea ?”. I-am spus cine sunt şi
că admir arta sa pentru peisajele sale, pentru firescul lor,
pentru poezia naturii pe care o surprinde şi pentu armonia potolită a tonurilor, cu o dominantă a lor de aur nisipiu, stins. Şi am menţionat faptul că paleta sa cromatică
în ultimii ani este mai luminoasă. -,,Da, asta pentru că la
vârsta senectuţii fiinţa mea este mai calmă, mai înclinată
spre lumină. Dar spune-mi, un profesor de la capătul ţării ar fi în măsură să achiziţioneze o lucrare de-a mea ?” ,,Numai acum, şi nu în anii prececedenţi, când sunt în măsurăsă dobândesc o lucrare în mod onorabil, îndrăznesc
să o fac”. -,Dragul meu, lucrările care mi-au rămas sunt de
dimensiuni mari şi nu se potrivesc cu camerele obişnuite
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de la bloc. Plec la peisaj, la Curtea de Arges şi la Sinaia şi
în toamnă să vii să vezi ce-ţi place”. M-a invitat să stau în
atelier, şi, continuând să lucrez, a discutat cu mine aproape două ore. M-am convins din nou că oamenii nobili ne
impresionează prin toată fiinţa lor, în primul rând prin politeţea şi bunătatea lor. În toamnă m-a chemat să văd lucrările începute şi să aleg. Mi-a plăcut un peisaj surprins
la Cumpătu, din preajma Sinaiei. Un drum restrâns, mărginit de arbori tineri, totul luminat de cerul albastru din
fundal şi de albul unor mesteceni. Armonie încântătoare
de tonurile toamnei, luminate de albastrul deschis al orizontului şi de albul griu al trunchiurilor de mesteceni. La
puţin timp m-a chemat să vin. -,,Vino pentru că mă tem
să nu mai intervin şi să stric lucrarea, cum mi se întâmplă
uneori, apoi pentru că prietenii mei mă asaltează. O vor
ei.” În anii următori mi-a trimis o invitaţie la următoarele
expoziţii. M-am bucurat şi acum de o prietnie aleasă, fără
intenţia mea expresă în acest sens, până la plecarea din
viaţă a artistului. După un timp, a avut loc la Botoşani o
expoziţie temporară ,,H. Catargi”, oferită de soţia şi fiica
artistului. Am cunoscut-o atunci şi pe doamna Catargi,
care mi-a spus: ,,amândoi am fost încântaţi, când ne-aţi
scris că vă place atât de mult peisajul de la Cumpătul, încât l-aţi pus în cameră, aproape de icoană”.
La Ipoteşti am donat nouăsprezece picturi de Luchian,
Dărăscu, Pallady, Petraşcu, Tonitza, Băncilă, Piliuţă, Iulia
Hălăucscu, Muraru, Doroftei, Bejenaru, Şpaiuc, Dumitriu,
Azamfirei. Mi s-a oferit sala cea mai convenabilă şi am
expus lucrările după gustul meu, cu concursul lui Relu şi
a pictorilor Şpaiuc şi Azamfirei, încât prin prezenţa lor în
sala Memorialului să mă bucure ca şi odinioară, în camerele mele şi să ofere o bucurie, o emoţie similară şi vizitatorilor de la Ipoteşti.
Într-o zi profesorul pictor Mihai Bejenaru mi-a spus:
,,Domnule Dorcu, am văzut tablourile donate de dumneavoastră la Ipotşti, m-au impresionat, dar să ştiţi că ne-aţi
făcut nouă un mare rău.” Am gândit că gestul meu de donaţie le va face cumva dificilă vânzarea lucrărilor. ,,Mihai,
vrei să-mi spui şi mie în ce sens v-am făcut vouă un rău”. ,,Dacă aţi fi păstrat lucrările şi aţi fi vândut treptat cât una,
v-aţi fi ameliorat existenţa şi v-am fi avut mai mult timp
între noi”. I-am spus: ,,Mihai, ştiu că eşti un artist talentat,
dar acum constat că eşti şi un om bun cu suflet nobil. Dragul meu, nu putem să vând tablourile, cât timp eu am ţinut la le atât de mult, încât cuvintele nu ajung. Ele au fost
şi sunt copiii mei spirituali şi ştii bine că părinţii nu-şi vînd
copiii” Încă o poveste frumoasă despre pictură şi prietenie.
Pe pictorul Georgel Şpaiuc l-am cunoscut în urmă cu
mai bine de zece ani. Mi-a plăcut mult un peisaj cu o casă
de ţar , văzut în satul Cătămărăşti Deal. Lucrarea a rămas
şi acum pentru mine extrem de valoroasă artistic, prin
adevărul şi armonia rară, sobră, de tonuri de griu rece şi
maron, puţin mai luminos. Câteva tente de violet conferă
şi mai multă atmosferă rafinată imaginii. Şi cât de dificil
este să îmbini tonurile mai sus amintite. Georgel şi-a cultivat talentul nativ prin Şcoala de Artă, prin lecturi şi, în
mod deosebit, prin contactul cu marea artă din Occident,
în cei doi ani cât a stat la Roma, la fratele său, lucrînd şi
pictând. Contază mult faptul că pictează zilnic şi este greu
de mulţumit. Flori, peisaje din Italiaşi de la noi, peisaje din
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natură şi peisaje arhitectonice, inclusiv in Roma istorică şi
cea contemporană.
Merg la ipoteşti de câteva ori pe an, la unele manifestări culturale ale Memorialului şi pentru că îmi revăd ,,copii mei spirituali”. În flul acesta m-am împrietenit cu majoritatea personalului din Memorial, în primul rând cu: Liliana, Mihala, Ana, Mara, Monica, Vali, Relu, Ticu, cei doi ingineri. Sentimentul prieteniei dintre noi mă bucură mult şi
îmi este un suport moral, atât de necesar mie în aceşti ani.
Iată deci o nouă poveste adevărată, ca şi povestea
mea despre cărţi şi lectură, ca şi povestea mea despre prietenii muzicii bune.
Ana Florescu - muzeograf,
Relu Oneaga - maestru lumini - sunet

1

2

3
Aurel Dorcu împreună cu: 1 - Ana Florescu; 2 - Relu Oneaga şi Valentin Coşereanu; 3- Radu Cotişel şi Relu Oneaga.
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Constantin Coşereanu

Studiu privind starea de conservare preventivă
a spaţiilor muzeale din patrimoniul
Memorialului Ipoteşti - Centru Naţional
de Studii ,,Mihai Eminescu” (II)

D

Bisericuţa familiei Eminovici

Data construirii acestui lăcaş este identificată pe acte
de arhivă în jurul anului 1680.
Biserica este amplasată pe o ridicătură de pământ
chiar lângă biserica satului şi are o suprafaţă de 66 m.
A suferit de-a lungul timpului transformări în structura ei. Pronaosul a fost trunchiat în perioada construirii bisericii satului, iar uşa de la intrare până atunci situată în partea laterală - dreapta, acum este în partea
frontală.(aproximativ 1835)
Clopotniţa, iniţial lipită de biserică, a fost mutată la o
distanţă de 14 m, deoarece influenţa structura zidurilor,
ca urmar a tepidaţiilor produse de sunetul clopotelor.
Acoperişul este din şindrilă şi a fost înlocuit de mai
multe ori, ultima dată în anul 2003, la restaurarea generală. Tot atunci a fost înlocuită şi podeaua .
Clădirea este înconjurată de o plintă de beton, înaltă de 20-30 cm, pentru consolidare, continuată de un
pavaj de piatră lat de un metru.
Grosimea zidului este de 50 cm şi este ridicat pe temelie de piatră. Tencuiala din mortar este văruită păstrând culoarea albă. Bisericuţa nu a fost niciodată pictată (,,zugrăvită”).
Uşa de la intrare şi ferestrele nu sunt etanşe, ele datând din prima jumătate a sec. al XIX- lea. Ferestrele
sunt prevăzute cu gratii, ca măsură de securitate.
Podeaua este refăcută în totalitate în anul restaurării (2003), din scânduri de brad, vopsite.
Stranele individuale sau duble au fost curăţate mecanic şi chimic la restaurarea din 2003, îndepărtându-se
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stratul de depuneri sau urme ale unor tratamente aplicate anterior. Pe strane sunt vizibile urmele unui atac
xilofag, acum inactiv, fapt dovedit de prezenţa orificiilor de zbor de 1-2 pînă la 10 pe decimetru pătrat.
Tot din perioada anilor 1850 se păstrează tavanul şi
bolta bisericii.
Lucrată din lemn de brad, întreaga tâmplărie a fost
supusă atacurilor intense de macromicete şi micromicete, acum inactive, după tratamentele aplicate la restaurare. Starea de degradare a tavanului din pronaos,
a boltei din naos şi altar este avansată.
După restaurarea şi curăţirea tavanului, boltelor şi
stranelor, acestea au rămas nevopsite. Restauratorul a
păstrat câte unul - doi „martori” pe fiecare obiect.
Restaurarea a fost făcută de firma particulară TRIDOM COMPANY-Iaşi şi dosarul de restaurare este completat de restauratorul Stelian Onica. Dosarul detaliază schimbările făcute la iconostas în timpul restaurării,
conforme cu erminia. Documentaţia fotografică este
întocmită în amănunt, relevând starea de conservare
iniţială, în timpul restaurarii şi în stadiu final.
Acoperişul refăcut în totalitate în 2003 cu şiţă (şindrilă) din despicatură, acum ancrasat de depuneri de
praf, macromicete, atacat de putregaiul prismatic, caracteristic răşinoaselor, a capătat o culoare închisă, deformându-se. Aceste deformări lasă să pătrundă în pod
zăpada, în timpul viscolelor puternice .
Nu se văd urme de infiltraţii sau igrasie.
Biserica nu este conectată la reţeaua electrică, nu
are nici un mijloc de încălzire, U.R. este influienţată de
anotimp şi de faptul că este încojurată de vegetaţie.
Iluminatul este în exclusivitate cu lumină naturală,
prin cele şase ferestre de 50 x 70 cm, iar aprinsul lumânărilor este strict interzis ca mijloc de iluminat.
Bisericuţa familiei este protejată de efectele descărcărilor electrice, ca întreg complexul muzeal, prin
instalaţia specială aplicată clădirii celei mai înalte din
incinta Memorialului - biserica satului, în umbra căreia
înfruntă timpul bisericuţa Eminovicilor.

Muzeul Mihai Eminescu

Clădirea acestui muzeu a fost ridicată în 1989, iniţial pentru a fi muzeu, dar şi pentru alte funcţionalităţi,
cum ar fi aceea de „casa specialistului comunei”, nu cu iz,
ci cu rădăcină puternic comunistă. Acest lucru a mascat
adevăratul scop al întreprinzătorilor – de a realiza un
spaţiu muzeal unicat în ţară, care să pună în valoare nu
doar exponate ci, mai ales, idei. Astfel, sub patrimoniul
şi cu finanţarea Ministerului Culturii şi Cultelor, s-au făcut reamenajări în clădire pentru a adăposti un muzeu
nou, cu o prezentare modernă, simbolistică marcând
principalele momente din viaţa şi opera poetului.
Acesta avea să fie o completare a spaţiului muzeal
tradiţional.
Muzeul are o suprafaţă totală de 1.445 mp. în care
sunt expuse 1.623 de obiecte de patrimoniu.
Clădirea are trei nivele şi este construită pe un teren
cu o declivitate de 7%, cu demisol înălţat. Nivelul 1 cuprinde o sala cu un spatiu generos de 120 mp., destinat
expoziţiilor temporare, un depozit de obiecte de patrimoniu cu 2 panouri fixe pentru tablouri, poliţe pentru
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obiecte mici. Pentru amenajarea completă a depozitului există încă foarte multe alte necesităţi, cum ar fi
aparate de măsură a umiditate relativă, temperatură
şi intensitate a luminii, indispensabile în activitatea de
conservare şi se aşteaptă o finanţare. Sala depozit este
dotată cu un sistem modern de aerare: o instalaţie care
absoarbe rapid aerul din încăpere, înlocuindu-l cu aer
curat
Un spaţiu de 10 mp., care încheie circuitul de vizitare din muzeu, amenajat ca redacţie a ziarului Timpul,
este legat de nivelul al doilea printr-o scară metalică,
elicoidală.
Nivelul al doilea este destinat muzeului în sine şi reprezintă cea mai mare parte din circuitul de vizitare.
Pentru că muzeul a fost conceput pe baza unei simbolistici cu decoruri ce semnifică momente din viaţa
poetului, s-au folosit mai mult plăci din rigips - material
higroscopic care îşi schimbă culoarea şi apoi şi structura fizică şi chimică la umiditate relativă peste limitele
normale.
Sistemul de aerisire este optim şi se face pe toată
perioada programului, prin ferestre.
Iluminatul este în cea mai mare parte artificial, cu
becuri cu incandescenţă montate în spoturi amplasate
în tavan, fără a fi concentrate pe obiecte.
Microclimatul creat este cel de adaptare la condiţiile
de anotimp. Pe timpul iernii încălzirea se face prin centrala termică proprie.
Sala de expoziţii de la nivelul al II-lea este proiectată cu ferestre foarte mari, dar lumina naturală este un
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factor redutabil de degradare pentru o anumită clasă
de obiecte. Suprafaţa acesteia este considerabilă, de
120 mp., iar greşeala de proiectare – construirea unui
perete lung de 20 de metri de sticlă, este reparată prin
ecranarea lui cu o pânză albă întinsă pe cadru de lemn,
amplasat la o distanţă de 60 cm de ferestre. În spaţiul dintre ferestre şi ecranul de pânză se interpune un
aranjament artificial ce ar putea imita vegetaţia, toate
cu rol simbolistic în aranjamentul expoziţiei.
Nivelul al III-lea este ocupat de spaţii de cazare şi birouri. Nu ne vom ocupa de acest lucru. Spaţiile de cazare sunt completate cu şapte case de vacanţă în construcţia cărora s-a folosit mult lemnul. Relativ nou construite, nu sunt atinse de bolile şi dăunătorii specifici.
Sala de expoziţii de la demisol, destinată expoziţiilor temporare, are la prima vedere un aer spectaculos. Analizată din punct de vedere al conservării, vom
găsi şi multe deficienţe. Amplasamentul ei la demisol
face ca peretele dinspre vest sa fie atacat de igrasie.
Acest lucru se datorează în cea mai mare parte lipsei
unui drenaj pentru apa pluvială ce se scurge din burlane lângă perete. Proiectată în mod greşit cu un perete
lung de 20 m., în care 85% este fereastră, sala are pe
timpul zilei, mai ales în a doua parte, lumină naturală a
cărei intensitate depăşeşte nivelul de iluminare optim,
ţinând cont de faptul că expoziţiile temporale sunt în
general de grafică, fotografie, colaje, instalaţii cu diferite materiale, deci, în general materiale cu grad de vulnerabilitate crescut.
Din această cauză s-a impus dotarea cu jaluzele moderne, acţionate electric prin telecomandă, care ecranează perfect ferestrele.
Lumina artificială este fluorescentă şi abundentă.
Tavanul este despărţit în cinci casete fiecare cu câte o
unitate luminosă cu dublă ecranare.
Pe peretele de expunere lucrările sunt luminate suplimentar cu lumină fluorescentă dirijată de un dispozitiv de rigips de-a lungul peretelui pe tavan.
Umiditatea relativă este excedentă datorită mai
multor factori: igrasia de pe peretele vestic, pardoseala rece de gresie ce formeză condens, căldura excesivă
pe timpul iernii de la cinci calorifere.
În sală se folosesc două aparate dezumidificatoare, singurele care constituie dotarea tehnică în privinţa
conservării preventive din întreg complexul. Aparatele
colectează din atmosferă o cantitate de 3-4 l de apă în
opt ore.
Sistemul de prindere a lucrărilor este unul modern
folosit cu succes în expunere.
Sala este prevăzută cu un sistem electronic de avertizare a incendiilor completat de patru stingătoare P6
cu pulbere.
Paza este asigurată, ziua - de personalul unităţii şi în
permanenţă - de o firmă specializată.
Întreţinerea curăţeniei se face prin aspirarea prafului şi ştergerea pardoselii cu apă cu detergenţi. După
curăţenie se constată o creştere semnificativă a umidităţii relative şi aşa excedentă, datorită evaporării apei
cu care s-a spălat pardoseala de gresie.
Instalaţia electrică este fiabilă şi verificată de electricianul unităţii la amenajarea fiecărei expoziţii.
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Biblioteca Naţională
de Poezie M. Eminescu

Corpul de clădire care adăposteşte biblioteca a fost
finalizat în anul 2000.
Are două nivele şi cuprinde la parter un amfiteatru
cu 120 de locuri, cu dotări tehnice audio – video moderne, birouri pentru administraţie, iar la nivelul superior biblioteca şi spaţii de expunere şi lectură.

Biblioteca cuprinde două depozite cu suprafaţa totală de 100 mp.: 10 x 4 mp. şi 10 x 6 mp.
Fondul de carte este în creştere în principal prin donaţii şi în prezent are aproximativ 25.000 volume. Partea cea mai importantă din fondul documentar, clasat
în fond sau tezaur sunt depozitate într-o încăpere separată, în fişete metalice, ambalate în cutii care conţin
plicuri confecţionate din hârtie cu un Ph scăzut (6-7).
Unele din aceste documente au o vechime foarte
mare şi sunt foarte fragile, ceea ce impune o manipulare foarte atentă şi numai când este absolut necesar.
Geamul de la uşă, singurul loc de pătrundere a luminii
naturale, a fost opturat cu hârtie colantă.
Depozitele nu sunt prevăzute cu ferestre, fapt ce
face ca aerisirea să se facă pe uşă şi cu ajutorul a două
ventilatoare practicate pe peretele dinspre est, după
ce, în depozitul 2 s-a semnalat un atac fungic, tratat la
timp de o firmă de specialitate.
De remarcat că hârtia este un important suport de
informaţie, dar şi foarte vulnerabil în condiţiile păstrării
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într -un climat cu umiditate relativă şi temperatură
crescute şi cu lumină naturală de intensitate mare.
Vulnerabilitatea hârtiei constă şi în conţinutul ei de
lignină, colofoniu şi alaun, elemente aflate în structura
ei din procesul de fabricaţie, care, în contact cu apa şi
la o temperatură crescută dă naştere unor procese chimice acide. De aici rezultă îngălbenirea ei în timp, grizare, foxing (pete mici maronii), fragilizare, deci degradare continuă. Prin păstrarea în condiţii de conservare cu
parametrii de microclimat optim, deşi degradarea continuă, ritmul acesteia este mult mai lent, durata de viaţă
a hârtiei, deci şi informaţiei ce o poartă, este mai mare.
Iluminatul este în exclusivitate artificial, cu unităţi
luminoase fluorescente, montate în tavan.
Încălzirea pe timpul iernii are ca sursă centrala termică a clădirii.
Toate spaţiile sunt protejate contra incendiilor prin
instalaţii de avertizare şi stingătoare cu spumă.
Securitatea spaţiilor se face prin personalul de serviciu pe timpul orelor de program şi a unui paznic cu
prezenţă permanentă. Uşa exterioară este prevăzută
cu gratii metalice
Curţenia se face prin aspirarea prafului cu un aparat
special, de către mânuitorul de carte şi prin curăţirea
periodică a parchetului cu soluţii speciale.

Casa ţărănească de epocă
(Casa Papadopol)

Construită în 1924, de ultimul proprietar al moşiei
– Maria Papadopol, este organizată acum ca muzeu etnografic cu specific local.
Casa are un cerdac în partea din faţă, extins pe laterale – înălţat pe o prispă de piatră.
Partea de lemn a cerdacului este într-o fază de degradare avansată şi necesită lucrări de restaurare.
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Planimetria este tipică pentru casele din Moldova,
cu hol pe mijloc şi două camere – una pe stânga şi una
pe dreapta.
Un număr de peste 450 de obiecte autentice compun expoziţia permanentă. Unele obiecte sunt foarte
vechi, si necesita o supraveghere atentă.
Curăţenia se face prin aspirarea prafului şi a altor
impurităţi.
Pentru că există un fond considerabil de obiecte
textile, acestea sunt tratate contra unui atac biologic
de insecte din ordinul Lepideptoraelor – popular denumite molii, prin dezinfecţie şi dezinsecţie, făcută de
firme specializate.
Aerisirea încăperilor se face zilnic prin deschiderea
ferestrelor de către supraveghetorul de serviciu. Clădirea nu prezintă urme de igrasie sau infiltraţii.
Iluminatul este natural şi se face prin două ferestre
din fiecare camară, nu este în exces . Iluminatul artificial este realizat cu becuri cu incandescenţă de 40 W.
Sistemul de încălzire este cu sobe, dar acestea făcând parte integrantă din expoziţie, nu pot fi folosite,
astfel că pe timpul iernii nu se face încălzire.
Instalaţia electrică este veche, cu cablaje de aluminiu în izolator textil. Din această cauză instalaţia nu
este solicitată decât exclusiv pentru iluminat, unde se
folosesc becuri de mică putere. Este necesară o revizie
a întregii instalaţii.
Starea generală de conservare a clădirii este bună.

Concluzii

La baza conservării patrimoniului cultural se află
cercetarea interdisciplinară: fizica, chimia, microbiologia, care ajută la cunoaşterea materială şi înţelegerea derulării mecanismelor naturale de degradare a
obiectelor.
Muzeul este laboratorul de desfăşurare şi cercetare a acestor
mecanisme.
Co n s e r v a torul
muzeului trebuie
să acţioneze
pentru a imprima, atât intregului personal al muzeului, cât şi
vizitatorului
neavizat, respectul
pentru valoare şi
pentru lucruri
care dovedesc
identitatea
unui neam.
Text şi imagini – Constantin Coşereanu, conservator muzeu
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Ionel SAVITESCU

RADIOGRAFIA UNUI MIT

„de-ar fi trăit în zbuciumatele veacuri vechi de pa- norocul să fie şi să rămâie poetul nostru cel mai mare... Ce-i
roxism religios, Eminescu ar fi fost beatificat” vinovat Eminescu că puterea lui de scriitor întrece pe a tutu(Octavian Goga) rora?... astăzi când a nu respecta pe Eminescu este o dovadă
de imbecilitate... vor vorbi de aici înainte atât de sistemaIndiscutabil, Mihai Eminescu a constituit o prezenţă singulară tic şi de magnanim culturalii, încât îl vor face pe Eminescu
în contextul epocii de la 1870 – refuzul de a urma preceptele odios... Într-un fel, Eminescu e sfântul preacurat al ghersuJunimii, în speţă, ale lui T. Maiorescu de a-şi susţine doctoratul, lui românesc... Fiind foarte român, Eminescu e universal...
de a urma o carieră universitară etc., deoarece poetul vedea Eminescu a fost un scriitor integral, numai şi numai scriitor,
toate acestea altfel decât Maiorescu şi majoritatea junimiştilor, întâiul nostru scriitor, fără altă meserie, din care să trăiască.
mediu eterogen, în care cu puţine excepţii Eminescu era ne- Eminescu e, se poate spune, primul scriitor de profesie, răînţeles –, aşa încât remarca lui G. Ibrăileanu, că, dacă Goethe mâne să se vorbească despre Eminescu mai des şi cât mai
şi-ar fi încetat activitatea la vârsta de 33 de ani, n-ar fi existat, des e o datorie. El e doar unul din ctitori şi ziditori. De ce să
este cât se poate de veridică. Apoi, viaţa scurtă a poetului, su- fim reticenţi? mai mare ca toţi... Comparată cu vanităţile de
ferinţele fizice şi morale, care şi-au lăsat amprenta în poezia şi vitrină ale urmaşilor, atitudinea lui de indiferenţă s-ar cuveîn relaţiile cu semenii săi, au contribuit treptat ca în jurul lui ni să ne cam jeneze...” (v. Scrieri, 27, 1975). În sfârşit, deşi ar
Eminescu să se edifice un mit cultural –, dar se uită observa- fi necesar să trecem în revistă toate cele douăsprezece eseuri
ţia lui Tudor Vianu că aceste mituri există şi în jurul lui Shakes- care analizează pertinent şi la obiect viaţa, opera şi receptarea
peare, Dante, Goethe, Puşkin –, un profil greu de explicat, o lor – se întreprinde astfel un sondaj arheologic în mitul culîntreagă mitologie, care a fost speculată în diverse etape isto- tural Eminescu (Doru Pop), Eminescu interpretat de Ion Vitner
rice de naţionalişti, de legionari, de comunişti, în fine, în etapa (Edith Horvath), Cărţile de impresii ale casei memoriale „Mihai
postdecembristă, când disputa a îmbrăcat forme exacerbate Eminescu” din Ipoteşti (Daniela Hedeş), Eminescu în discursul
(mulţi dintre tinerii poeţi români nu se revendicau din poetul mediatic de televiziune. Ipostaze comemorative (Cristina Sărănaţional), Eminescu a constituit totodată obiectul unui număr cuţ), Eminescu în iconografie (Casandra Cristea), Cazul „Cazului
special al revistei Dilema (nr. 265 | 1998, 27 februarie – 5 mar- Eminescu” (Sanda Pădureţu) etc. –, ne vom limita la câteva dintie), în care poeţi, publicişti şi critici literari aparţinând diferi- tre acestea, nu înainte de a menţiona că volumul se încheie cu
telor generaţii s-au pronunţat asupra „cazului Eminescu”. În o notă În loc de epilog semnată tot de Ioana Bot, apoi, rezuacest context al disputelor în jurul mitului cultural Eminescu, mate în germană, franceză şi engleză, precum şi date sumare
d-na. Ioana Bot (conferenţiar la Facultatea de Litere a Univer- despre autorii celor douăsprezece eseuri. Ioana Pârvulescu
sităţii Babeş – Bolyai, din Cluj-Napoca şi cercetător în cadrul (Închiderea „Fişierului Eminescu”) este uimită de lacomismul
şcolii clujene de eminescologie) reuneşte într-un volum* apă- notaţiei lui T. Maiorescu privitoare la decesul şi înmormântarut la începutul acestui deceniu, un număr de douăsprezece rea poetului naţional, însă chestiunea nu trebuie să mire prea
studii închinate mitului cultural Eminescu, precedat de un Ar- mult. Extrem de ocupat, să ne reamintim, bunăoară, că Maiogument şi de eseul Istoria şi anatomia unui mit cultural, în rescu îşi începea ziua la 5 ½ dimineaţa, apoi, după micul decare de-a lungul a şapte paragrafe examinează naşterea şi im- jun urmau Tribunalul, Camera, vizitele, spectacolele, primirile,
punerea mitului în chestiune. Trebuie să remarcăm, de la bun şedinţele Junimii, încât rigoarea notaţiei într-adevăr surprinînceput, că exceptând pe d-na. Ioana Pârvulescu şi dl. Mircea de, dar este justificată prin mulţimea activităţilor zilnice. MaAnghelescu, care lucrează la Universitatea din Bucureşti şi care iorescu, în genere, sobru, fără apetit spre umor ducea o viaţă
au introdus în prezentul volum texte publicate iniţial în revista cumpătată, fără excese şi lucruri de prisos. A se vedea, în acest
România Literară, restul echipei angajat în acest proiect cul- sens, aforismele sale. Iar mai sus, în eseul precedent, dl. Doru
tural, este un produs al şcolii clujene, probabil, foşti studenţi ai Pop citează mai multe opinii despre blândeţea proverbială a
d-nei. Ioana Bot: „Lucrând la această <istorie şi anatomie a unui lui Eminescu (p. 117), însă poetul şi-a ieşit odată din fire în faţa
mit cultural>, m-am bucurat să îmi găsesc parteneri de drum (şi lui Ioniţă Bumbac, când i-a trântit căciula în faţă, rugându-l să-i
de proiect, şi de idei...) în persoana unor istorici literari reputaţi, vorbească acesteia. De mare utilitate în economia volumului
ca şi între foşti şi actuali studenţi ai mei, care au avut ocazia să este eseul d-lui. Mircea Anghelescu, care trece în revistă toate
urmărească, de-a lungul anilor, cursurile mele universitare con- consemnările privitoare la Mihai Eminescu, începând cu Consacrate unor subiecte din această arie şi au participat entuziaşti spectul lui Vasile Gherman Pop din 1875, până spre sfârşitul
la atelierele lor conexe. Multe din analizele celei de-a doua secţi- războiului al doilea. În fine, Iosefina Batto (Arhitecturi ale unui
uni s-au născut astfel. De-aceea, cartea poate să semene (şi) cu profil eminescian. Mircea Eliade, Ioan Petru Culianu) observă că
jurnalul unui şantier, sau cu expediţia (neterminată) destinată Eliade a scris opt articole despre Eminescu în intervalul 1933
cartografierii unui teritoriu prea puţin cunoscut. Le mulţumesc – 1985. Astfel, în „Criza românismului?...” din 10 februarie 1935
tuturor celor care m-au însoţit în acest parcurs” (pp. 6 – 7). Avem, (v. România în eternitate, Ed. Roza Vânturilor, 1990, p. 61) Eliade
prin urmare, o echipă de cercetare unitară, prin vârstă şi studii, scrie: „Îmi închipuiam, că nimeni nu poate renunţa la Eminescu
dornică să scoată la lumină cât mai multe subtilităţi ale aces- decât cu riscul de a muri spiritualiceşte, de a ajunge nefertil şi mitui mit cultural Eminescu. Aşadar, am început lectura cărţii cu zer”. Ce s-ar mai putea adăuga? Doar că, întreaga culegere de
regretul întârzierii parcurgerii (cauzat numai de proasta difu- eseuri îşi dovedeşte utilitatea, tinerii cercetători clujeni etalânzare a cărţilor), gândindu-mă totodată că apariţia unui astfel du-şi cu prisosinţă buna cunoaştere a vieţii şi operei poetului
de volum coordonat de d-na. Ioana Bot este benefică, deoa- naţional, iar eseurile d-nei. Ioana Pârvulescu şi d-lui. Mircea
rece şi înainte de 1989 şi după, au apărut tot felul de insanităţi Anghelescu completează o antologie bine gândită de d-na.
la adresa poetului naţional, emise, evident, de oameni cu o Ioana Bot căreia îi mulţumim şi pe această cale.
instrucţie şcolară precară, care nu pot suporta travaliul lec* IOANA BOT (coordonator): MIHAI EMINESCU, POET NAŢIOturii ediţiei academice Eminescu. Tuturor, le recomandăm să NAL ROMÂN. ISTORIA ŞI ANATOMIA UNUI MIT CULTURAL. EDIcitească | recitească pe Tudor Arghezi care la 9 ani a avut şansa TURA DACIA Cluj-Napoca, 2001.
să îl vadă pe Eminescu pe Calea Victoriei: „Eminescu a avut
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Poezii de Eminescu. OMarin
antologie
italiană
Mincu dă prin studiul în formă de substanţial

Ne bucură apariţia unei noi traduceri în italiană de versuri eminesciene – a doua pe teritoriul naţional (dacă
vrem să respectăm cronologia), după cea a subsemnatului. Este vorba de o antologie bilingvă Eminescu Poesie/Poezii (Constanţa, Editura Pontica, 2000, 300 p.)
cu doi autori: Marin Mincu ce asigură o excepţională
prezentare critică şi bibliografică şi Sauro Albisani ce
semnează versiunea italiană a 31 de texte eminesciene,
între care amintim “Venere şi Madonă”, cele cinci “Scrisori”, “Glossa” şi bineînţeles “Luceafărul”. Vom descrie
mai întâi contextul exegetic ce-l propulsează pe poet
în arena lirismului european, receptarea find bilaterală,
ca să zicem aşa, italiană şi românească.
Astfel, în afara eseului “Geniul morţii. Eminescu între
romantism şi decadentism” de Sauro Albisani, cititorul
italian şi în egală măsură cel român, au privilegiul să parcurgă judecăţi de valoare şi proiecţii comparatiste semnate de critici, românişti şi poeţi de talia lui Mario Luzi,
Piero Bigongiari, Gian Paolo Caprettini, Paolo Fabrizio Iacuzzi. Nu mai puţin prestigioase se dovedesc contribuţiile românilor Marin Mincu, Constantin Noica (“Luceafărul
şi modelul fiinţei”, fragment tradus exemplar de Givanni
Rotiroti), Edgar Papu.
Nu putem trece cu vederea utilele pagini de “Bibliografia emineschiana in Italia” ce listează traducerile în
volum din poezia sau proza lui Eminescu apărute în peninsulă, începând cu 1885 şi sfârşind cu anul 2000, când
foarte exigenta editură milaneză Rizzoli dă la lumină cel
mai consistent corpus de proză eminesciană “La mia ombra e altri racconti”, conceput şi prefaţat de Marin Mincu, traducător, printre alţii, al nuvelei Cezara. Se oferă şi
o listă de studii critice în volum, în periodice, în capitole de istorii ale literaturii române dedicate lui Eminescu,
ba chiar şi recenzii sau sinteze în marile enciclopedii şi
dicţionare Treccani, Utet, Garzanti, Fabbri, Vallardi, Mondadori, Bompiani.
În acest spirit aproape ştiinţific al elaborării unei cărţi
de o sobră eleganţă jubiliară, poetul, dramaturgul şi eseistul Sauri Albisani (n. 1956, Roma) îşi concepe eseul introductiv (impecabil tradus de Camelia Dedu) ca o paralelă comparatistă între Eminescu şi Leopardi, amândoi
văzuţi sub spotul crepuscular al filosofiei lui Schopenhauer. Filtrată de fiecare parte în felurite doze şi etape conform propriului geniu, propriei naturi şi viziuni despre
lume.
În timp ce pesimismul agonistic al meditaţiei leopardiene îl duce pe poetul “Ginestrei” la „un act de credinţă
în om, deci o reafirmare a vieţii, în ciuda a toate, o reafirmare a voinţei de a trăi această viaţă împotriva Voinţei
schopenhauriene”, pesimismul eminescian (marcat definitiv de memoria mormântului ciobanului mioritic şi al
mândrei sale crăiese) se supune eticii filosofului german,
dorinţei de autoanulare, de stingere în Noluntas, animat
ontologic de acel iraţional cupio dissolvi. Aşadar, faţă de
mesajul final de solidaritate creaturală a lui Leopardi, mesajul lui Eminescu este, după Albisani, unul al nostalgiei
morţii, al unei voluptăţi tanatologice exprimate în embleme tip „mai am un sigur dor/iar când voi fi pământ/
geniul morţii” etc.

120

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

eseu în şase părţi, „Dilema eminesciană”, o probă de eminescolog consumat, la care nu ştii ce să admiri mai întâi:
claritatea spectaculară a ideilor, flexibilitatea comparatistă, frumuseţea şi adevărul expunerii, captivanta, inedita
grilă propusă, şi anume poetica romantică a visului. Un
text de referinţă, deci, într-o eventuală antologie a interpeţilor “Luceafărului”. Cuceritoare este argumentarea bivalenţei lui Hyperion, daimon în visul Cătălinei şi fiu sideral al Demiurgului De-aici şi dilema Cătălinei între derealizarea eului în vis şi moarte şi realizarea acestuia în iubire
terestră, în realitatea vieţii. Ea trăieşte drama romantică
a opţiunii între eul impersonal oniric, codificat prin nemurire şi eul real. Rupe acele legături primejdioase în final, preferând „fericirea limitelor, după ce o clipă fusese
în primejdia de a se contopi cu ilimitatul”.
Scris în forma originară a baladei româneşti, “Luceafărul” este limbajul epic al „visului vieţii”, al reveriei şi aspiraţiei acelui animus arhetipal nocturn spre dublul din
oglindă, spre diurna anima. În acest climat de reverie primordială a copilăriei (avem în vedere şi mitologemul lui
Pascoli – il fanciullino) se împlineşte destinul Cătălinei în
peisajul umanizat după „ruptură”: „Finalul poemului imaginează cuplul nediferenţiat din copilărie: Cătălin şi Cătălina sunt „doi copii cu plete lungi bălaie”. Reveria conferă
dragostei proiectate în copilărie statutul de androginie
pură, perfectă prin candoarea gesturilor. Deşi amândoi
îşi spun cuvinte ce apar ca replici consecutive în poem,
avem de-a face cu un dialog simultan, cu un “duet interior animus-anima”.
Dar fiindcă în economia volumului partea de căpătâi
rămâne totuşi versiunea italiană a poemelor antologate, trebuie să ne referim, evident subiectiv, şi la această
aventură săvârşită de Sauro Albisani, de a cărui trudă covârşitoare şi pasiune pentru limba, literatura română şi în
primul rând pentru textele eminesciene ne dăm perfect
seama. Vom spune din capul locului că versiunea italiană
oferită este inegală, capricioasă, neperformantă tocmai
unde ne aşteptam mai puţin. Toate acestea nu din cauza
necunoaşterii limbii române, ci dintr-un impuls sau complex de fidelitate filologică, semantică sau gramaticală, în
detrimentul concentrării metaforice, al echivalării tropilor şi mai ales al ritmului.
A ignora, uneori cu premeditare, ritmul poemelor, în
favoarea reproducerii mimetice a conţinutului, înseamnă
a părăsi chiar conceptul de poezie care, în cazul poetului
nostru, se prevalează şi de magia liniei melodice, consfinţită de mult în sufletul colectiv al românilor. Tentativa de
a instaura rima în italiană îl induce pe traducător şi deci
şi pe cititor la inexactităţi, adaosuri şi căderi de tensiune
riscante prin prozaismul lor. Extensia inacceptabilă dată
unor versuri dedramatizează unele versuri, cum ar fi dubitaţia implorantă din „De nu m-ai uita încalte,/Sufletul
vieţii mele” ceea ce în italiană devine Io temo che poi mi
dimentichi/tu vita, tu anima mia.
Textele lungi, epice, patetice, declamatorii, aflate sub
regimul unei concentrări extensive cum spune Edgar
Papu, i-au reuşit mai bine traducătorului, decât sonetele, să zicem, decât textele mai scurte dense, aforistice de mare pondere imaginifică şi prozodică. A şti la ce
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se poate renunţa şi la ce nu, în confruntarea cu fiecare
vers sau fonem eminescian, înseamnă să câştigi partida
unei traduceri care să treacă firesc, memorabil spre cititorul italofon, ceea ce Sauro Albisani n-a reuşit, mai ales
prin multele poticneli evidente în “Luceafărul”, aşa cum
vom vedea. Lucru inexplicabil, dacă le punem alături de
unele reuşite cum ar fi „Mortua Est” (ritmul şi tensiunea
dramatică a meditaţiei sunt intacte), „Rugăciunea unui
dac”, „Scrisorile” (tabloul vivant al Weltanschauung-ului
eminescian, agrementat cu fosforescenta ironie şi satiră romantică, bine susţinut de traducător în articulaţiile
sale filosofice, cosmogonice, plastice ş.a.m.d.), „Rugăciune” (prozodie devoţională prodigios conservată). Practic,
acolo unde Sauro Albisani s-a identificat prin succesive
variante cu veşmântul conotativ original, cu tensiunile
imaginare şi transparenţele vizionare, cu prozodia imperativă, copleşitoare a poemelor, traducerea „sună” bine,
are claritatea, dramatismul şi farmecul adevărului poetic.
Dar să ne întoarcem la detalii, căci ele sunt sarea si piperul orcărui detectiv.
Iată o seamă de observaţii prin sondaj (de care s-ar
putea ţine seama la o viitoare ediţie) referitoare la echivalenţele în italiană, începând cu cele în proză cum ar
fi Ministero di Cultura (corect: Ministero per la Cultura),
edizione bilingua (corect: edizione bilingue). Referindune la câteva texte poetice, le stesse calli (p. 14): substantivul la feminin se referă strict la uliţele din Veneţia, încât
în contextul dat ar fi fost preferabil masculinul aceluiaşi
substantiv, “i calli”; “Venere şi Madonă”: cuvântului gaudii (bucurie exaltantă, jubilaţie)folosit de traducător pentru a echivala românescul “raiuri”, i-am fi preferat eden;
nu ne este clar de ce traducătorul foloseşte de câteva ori
”orto” (grădină de zarzavat) pentru genericul grădină; versul „fruntea îngerului-geniu, îngerului-ideal” este tradus
prin la fronte del genio, la fronte dell’ideale, omis fiind cuvântul-cheie – înger – parte inalienabilă a antitezei (dilemei, cum insistă M. Mincu) eminesciene.
Pentru „ochi negri-adânci ca marea” ni se oferă gli
occhi tuoi neri come i marosi (negri ca talazurile), marosi fiind adus în cauză numai de dragul unei rime imposibile cu lacrimoso. “Floare albastră”: amoroso, il tuo piacere nu e acelaşi lucru cu „Fericirea ta iubite”, după cum
t’abbraccerei la nuca (îţi voi îmbrăţişa ceafa) se îndepărtează de firescul „Te-oi ţinea de după gât”; “Dorinţa”: substantivul masculin il fonte (baptisteriu, cristelniţă) folosit
pentru „izvorul” este cel puţin forţat.
Un caz de traducere literală este versul Quando con le
ciglie stanche la candela a sera spengo (Când cu gene ostenite sting lumânarea…), de unde şi umorul involuntar,
reperabil şi în cazul echivalării expresiei „Ca-n vis’ cu come
fantasmagoria. Deşi „mişcătoarea mărilor singurătate” nu
e acelaşi lucru cu l’agitata solitudine dei mari, “Scrisoarea
I” este o performanţă a traducătorului, la nivelul excepţionalului vers l’orologio solo avanza nel cunicolo del tempo.
“Pe lângă plopii fără soţ”: emblematicul „cu ale tale braţe
reci” nu se recunoaşte în con le tue fredde membra; “Odă
(în metru antic)” nu respectă în traducere prozodia originalului, trădând-o din start inclusiv prin acel pronume
inexistent la Eminescu: io non credevo mai d’imparare a
morire; giovane eterno, stretto nel mantello, se abate idilic
de la aforisticul „Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi”; “Veneţia”: vorrebbe rianimare la sua donna edulcorează grav
versul „Miresei dulci i-ar da suflarea vieţii”; inexplicabil,
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San Marco, în timp ce dă verdictul cunoscut, studiază
(sic!) clipele: studiando gli attimi, pronunzia; “Cu mâne
zilele-ţi adaogi”: exemplu de traducere greoaie, simplificatoare, de translare a enunţurilor, nu şi a frisonului metafizic. Traducerea cuvântului „melancolic” cu lacrimoso
(p. 222), a sintagmei „al nostru dor” cu il tuo sentimento
(p. 240), a expresiei „fără vânt” cu né bufera (fără furtună)
pentru a rima cu terra (p. 226) sunt abateri aparent benigne, dar nu servesc adevărului poetic. Echivalarea nel silenzio crepuscolare pentru „în liniştea serii” este nu numai
emfatică, ci şi o ştirbire a expresivităţii aproape algebrice,
aproape magice, ca şi în cazul versului „Al serii rece vânt”
tradus cu foscolianul della sera il vento algente. Perfect
gramaticală, explicativă deci, este traducerea poemului
„Din noaptea…”, în detrimentul fiorului erototanatic.
“Luceafărul”: în primul rând nu împărtăşim traducerea
titlului prin Lucifero, care în rapel cu Iperione, fiul sideral al Demiurgului, este o contradicţie în termeni. Fiind
vorba de luceafărul de seară/noapte („O dulce-al nopţii
mele domn”), preferăm eventual varianta Espero, compatibilă în tandemul cu Hyperion. Lucifero, dincolo de înţelesul fast al etimologiei latine, este numele luceafărului
de dimineaţă, dar mai ales sinonimul puterilor diavoleşti,
satanice în toată cultura şi literatura creştină, inclusiv în
„Divina Commedia”, în spiritul căreia cititorul italian instruit gândeşte şi evaluează.
Vom da în continuare o listă de versuri, expresii şi cuvinte în italiană ce nu echivalează fericit corespondenţele originalului: ci fu una volta sola pentru „a fost ca niciodată”; Unica in mezzo ai suoi parenti pentru „şi era una la
părinţi”; le liquide strade pentru „mişcătoarele cărări”; gli
occhi al cielo ogni giorno protesi pentru „Îl vede azi, îl vede
mâni”; Quando sopra i suoi gomiti china pentru „Cum
ea pe coate-şi răzima”, Egli sembra di luce, piu bella/ogni
avvampare pentru „şi cât de viu s-aprinde el/În orişicare
seară”; explicativ-prozaicul comentariu Nella stanza, seguendo dappresso/la donna, s’introduce pentru „şi pas cu
pas pe urma ei/Alunecă-n odaie”; traducătorul nu pregetă s-o facă pe fata de împărat să caşte. E quando si stende
sul letto/la ragazza, e sbadiglia, pentru un îndoielnic efect
de rimă cu ciglia; precipita pentru „se revarsă” în chip de
lumină; su di un raggio precipita pentru „alunecând pe-o
rază”; la mia casa la mia anima prendi pentru „Pătrunden casă şi în gând”; mantello pentru giulgi; Benché tu dialoghi schietto pentru „Deşi vorbeşti pe înţeles”; illecito
pentru „îndrăzneţ”; soltanto le stelle hanno amiche pentru „Ei doar au stele cu noroc”; remoti deserti muovendo/
di rapide burrasche pentru „Călăuzind singurătăţi/De mişcătoare valuri”.
Retorice lungimi inutile, complicaţii zadarnice şi rezolvări prea puţin elaborate, efectul acestui tip de abordare fiind vizibila diminuare a expresivităţii originalului
(Ogni sorta di navi e di barche nu are imperativul ton şi
ritm din „Îţi dau catarg lângă catarg”), abandonări de sensuri, omisiuni nepermise (lexeme specifice: păr de aur
moale; numele lui Hyperion, prima sa identificare de către Demiurg), concesii pe altarul melodramei (e dolce da
morire pentru „şi negrăit de dulce”), toate acestea n-au
darul de a-l apropia pe cititorul italofon de capodopera
eminesciană, traducătorul, prin al său Lucifero dovedindu-se depăşit, în ciuda performanţelor atinse în cele câteva poeme mai sus amintite.
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Se știe că operele clasicizate suferă de o anchilozare a interpretărilor consacrate, o schimbare de percepţie asupra
lor depinzând în mare măsură de ritmul de acomodare
mult mai lent al asimilării din partea publicului cititor.
De-a lungul anilor, receptarea operei lui Mihai Eminescu
a presupus aplicarea de paradigme diferite de lectură și
străbaterea de succesive orizonturi de aşteptare, determinând o serie de polarizări simbolice, dar şi acceptarea unui
larg consens – toate acestea ducând la constituirea mitului eminescian. Pofilul identitar al lui Eminescu nu poate
fi redus la o singură ipoteza sau ipostază și de aceea se
impune negocierea unei identităţi simbolice.
Iulian Costache, autor al cărții
Eminescu. Negocierea unei imagini –
construcția unui canon, emergența
unui mit (Ed. „Cartea românească“,
2008), încearcă și reușește să răspundă la unele întrebări tranșante, chiar
dacă acestea nu sunt lansate încă de
la început, ci sunt plasate conform
unei strategii retorice înspre sfârșitul
valorosului său studiu: „Trecerea timpului şi distanţarea cititorilor faţă de
orizontul de aşteptare care a prezidat
la asumarea antumelor eminesciene
va fi lăsat intactă identitatea unei opere, aşa cum va fi fost ea percepută în
contextul său originar? Care va fi fost
identitatea acestei opere şi cum va fi
fost ea percepută de către generaţia
primilor săi cititori? [...] Oare am mai
putea asculta vreodată sunetul originar al operei eminesciene, cel care i-a
consacrat o anumită imagine printre
contemporani şi care a stat la baza
emergenţei mitului eminescian? Angajarea într-o reconsiderare a profilului originar al operei ar putea aduce cu
sine şansa detabuizărilor contractului
actual de lectură cu opera eminesciană. Care va fl fost, în fapt,
profilul originar al operei care l-a consacrat pe Eminescu la
nivelul imaginarului colectiv?“ (pp. 285–286)
Universitarul bucureștean ne propune o nouă
percepție și viziune despre imaginea lui Eminescu, aflată
de prea mult timp la cheremul prejudecăţilor didactice și
critice. Astfel, el purcede la reconstituirea, dar și la re-inventarea imaginii-blazon pe care și-o schițaseră contemporanii genialului nostru poet, încercând să vadă și să judece totul cu ignorarea voită a ceea ce se va fi acumulat în
calitate de capital simbolic, până la ajungerea peste ani la
sintagma „omul deplin al culturii române“. Plasarea în contextul respectiv, de ultim pătrar al veacului al XIX-lea, a presupus anularea perspectivei temporale și a semnificațiilor
căpătate ulterior, impresiile de lectură ale istoricului nostru literar fiind expuse potrivit unei alte logici, adaptate
sensibilității culturale a acelui timp, pe când eminescologia nu era eminescologie.
Intențiile cercetătorului sunt expuse clar și de aceea le citez în întregime: „Preluând provocarea pe care studiile dedicate receptării au adresat-o ştiinţei literaturii, am

122

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

considerat că se poate imagina o integrală a receptării lui
Eminescu, pornind de la faptul că fenomenul receptării a
adus un şir de provocări adresate simultan: esteticii – încât
jocul literar a fost analizat din perspectiva esteticii receptării;
axiologiei – reverberaţiile receptării generând o «bătălie canonică» cu impact asupra remodelării axiologiilor celei de-a
doua jumătăţi a secolului al XlX-lea românesc; imagologiei
– având în vedere consacrarea unei anumite imaginii publice
a lui Eminescu, în contextul unei epoci ce autentifica ipostaza «tânărului geniu»; formelor mentale – ceea ce în cazul lui
Eminescu a determinat valorizarea imaginii mentale a eroului civilizator – «dătător de legi şi datini»; ontologiei şi antropologiei simbolice – valorizând un mit
comunitar ce a ordonat, a structurat şi
a conferit legitimitate unei serii întregi
de reflexe ale reactivităţii individuale
sau colective“ (p. 15). Concepte din
estetica receptării îl ajută pe Iulian
Costache să distingă istoricește impactul asupra contemporanilor de
impactul asupra posterităţii, demersul recuperând imaginea identitară
a lui Eminescu aşa cum a apărut ea
conturată în istoria receptării între
1870 și 1900. Cercetarea se oprește
la pragul dintre secole, întrucât
apariția postumelor avea să aducă o
decisivă schimbare de paradigmă în
privința celui care „trebuia să poarte
un nume“.
Autorul aduce unele argumente
în favoarea netezirii asperităților referitoare la receptarea defavorabilă
a preceptelor Direcţiei noi şi, implicit, a lansării ilustrului necunoscut
Eminescu în spaţiul public, transformând datele receptării de atunci întrun spaţiu cultural care să ne fie inteligibil astăzi. „Şansa extraordinară a
lansării, la 1871, a acestei structuri virtuale care era Direcţia nouă a fost aceea de a fi însă şi confirmată şi încă într-un
punct care, retrospectiv, va fi valorizat ca fiind unul decisiv: la
fel cum numele lui Cristofor Columb este celebrat ca «descoperitor» al Americii, aşadar pentru rezultatul concret (şi, oarecum, «aleatoriu») al acţiunii sale şi nu pentru creaţia vizionară a unui concept absolut revoluţionar («drumul spre
Vest» – ca o proiecţie inedită a unei căi de acces spre ţinta
râvnitelor Indii), tot astfel, perspectiva racursiului istoric face
ca numele lui Titu Maiorescu să fie asociat mai curând calităţii de «descoperitor» al lui Eminescu şi nu aceleia de «creator»
al unui drum nou spre vârsta modernă a literaturii române
(s.a.)“ (p. 145).
Ceea ce descoperise Titu Maiorescu în tânărul care scrisese Venere și Madonă nu era atât potențialul apariţiei unui
scriitor creditabil, cât oferirea unei alternative viabile care
să poată rivaliza cu literatura paşoptistă ori cea post-paşoptistă. Referitor la ceea ce în istoria noastră literară va
rămâne sub numele de „noua direcție critică“, explicația
este cât se poate de sugestivă: „Integrat, însă, unei astfel de cutume naratoriale, discursul istoriei literare narează
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evenimentele istoriei din punctul de vedere al «învingătorului», pentru că omniscienţa este, de fapt, o omniscienţă a celui ce priveşte istoria de pe «meterezele» învingătorului. [...]
De cum intră în scenă, viitorii învinşi defilează deja ca nişte
«învinşi», iar viitorii învingătorii par să-i anticipeze victoria,
părând a arăta că ştiu ei ceva, riscând să rateze astfel miza
propriei lor complexităţi“ (p. 75). Iar „devianța simili-carnavalescă“ în receptare a lui Aaron Densusianu sau, mai ales,
a celebrului (!) canonic (!) Al. Grama este ilustrarea care stă
cel mai bine la îndemână.
Referitor la coagularea mitului eminescian, Iulian Costache este conştient că un text critic nu poate institui prin
sine însuşi un mit literar; el poate doar ulterior să consolideze o viziune mitologică. Pentru ca viziunea mitică să fie
certificată la nivelul imaginarului colectiv, trebuie ca mai
întâi o anumită percepţie comunitară să acreditezet o imagine publică pre-existentă. Se ajunge astfel la distincția
dintre un mit cultural şi miturile comunitare: mitul cultural circulă în interiorul unei comunităţi specifice, adică aceea culturală, pe când mitul comunitar este preluat ca pe
o ofertă identitară relevantă pentru comunitatea însăşi. O
altă distincție care se operează cu limpezime este aceea
între cele trei segmente de public: publicul creator de interpretări, publicul tradiţional consumator de literatură şi
publicul ne-specific.
În timp ce comunicarea literară se va fi centrat asupra dialogului operă – critică, comunicarea extra-literară asumă dimensiunea şi imaginea publică și contextuală, îndeosebi sub aspectul biografiei insolite. fidel acestor
distincții, Iulian Costache demonstrează cu meticulozitate
cum impactul accidentului biografic din 1883 a făcut din
Eminescu, sub influența discursului jurnalistic, un adevărat personaj mediatic, mult mai mult decât „un om îmbrăcat în sfofă“ (cum ar spune Nichita Stănescu). Astfel, comunicarea literară, atât cât exista pe atunci, pierdea teren
în favoarea comunicării extra-literare și, din acel moment,
biografia eminesciană va intra în ceea ce autorul numește
„carantină thanatică“. Epigrama „fatală“ a lui Alexandru Macedonski va înlocui – la nivelul percepţiei simbolice – semnificaţia medicală a nefericitului accident cu una thanatică, anticipând despărţirea fizică de autorul Odei (în metru antic), din 1889, și devenind, astfel, cronica unei morți
anunțate: „Pierderea lucidităţii, a stării de normalitate este
speculată simbolic, fiind tratată ca o moarte ritualică, ca un
exerciţiu de anticipare a unei morţi ce este chemată, peţită.
Astfel, un accident biografic este reformulat ca un accident
de destin, aducând cu sine o moarte lentă (s.a.)“ (p. 188).
Viața începe să copieze opera, dând naștere la o „mimeză
inversată“.
Interpretarea epigramei este scoasă de sub impresia
unei lecturi în cheie morală sau psihologică. Tema pozitivantă a despărţirii de Eminescu şi cea negativizantă a
despărţirii de Alexandru Macedonski interrelaționează în
cadrul extra-textual al discursului public. Pe bună dreptate autorul Nopții de martie se plângea de acest stereotip
consacrat de presă și dăinuitor de atunci mulți ani înainte
în psihologia publicului: „În socoteala acestei epigrame nu
s-a speculat numai nimicirea mea și numai înălțarea lui Eminescu. Mulţumită ei s-au ridicat microbii literaturii de astăzi.
Bunăoară, reputaţiunea lui Vlahuţă n-are altă sorgintă. A
fost un timp când era destul să te declari apărător al lui Eminescu ca să fii proclamat poet sau prozator mare. În asemenea condiţiuni, era logic ca cei mai mulţi să se azvârle asupra
mea“ (apud pp. 204–205).
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Abia acum se poate constata cu claritate deplină –
odată cu citirea cărții Eminescu. Negocierea unei imagini –
construcția unui canon, emergența unui mit – separarea a
două tipuri de imagini simbolice: pe de o parte, aceea impusă de discursul criticii literare, acreditată în virtutea consacrării unor stereotipi culturali, iar pe de altă parte, aceea
notificată de discursul ştirilor jurnaliere. Treptat-trepat, se
instituie stereotipul ce poartă cu sine imaginea poetului
devenit cunoscut prin operă, dar nefericit în viaţă, ajungându-se la inversarea raporturilor obișnuite și la impunerea unei mitologii dolorifice: nefericirea biografică nu doar
că poate cauționa și autentifica o creaţie, dar pare chiar a
o condiţiona sine qua non.
În cadrul acestui tablou cu linii mișcate al identităţilor
eminesciene, sunt supuse analizei două ipostaze: masca şi
sosia, acestea fiind deosebit de sugestive şi pentru oscilarea exegezei post-festum între polii unei minime sau a unei
maxime obediențe sau infidelităţi faţă de modelul în cauză: „Or, în timp ce registrul poetic trecea de la mască la sosie,
autentificând poetic un accident biografic, registrul biografic, dimpotrivă, trecea de la sosie către mască, traseul vieţii
transformând creatorul ce fusese până atunci într-un substituit al lui“ (p. 234).
Investigând nivelele palimpsestice ale identităţii de sine
a poeziei eminesciene, Iulian Costache simte nevoia punerii unei întrebări după o jalonare metodică a propriului demers: „După ce am văzut, în urma unor contextualizări succesive, că temele care fixează identitatea primului canon al
interpretării operei eminesciene sunt structurate în raport cu
diverşii versanţi ai receptării; după ce am observat că identitatea retorică a poeziei eminesciene se resimte de pe urma poziţionării sale la intersecţia a două vârste poetice: cea modernă (ca încununare a conceptului tradiţional de poezie) şi cea
a modernismului (ca deschidere spre practicarea anti-retoricii); după ce am constatat că, de fapt, ordonarea poemelor în
funcţie de succesiunea datei de publicare (ceea ce ar fi permis,
măcar, evidenţierea unui decupaj retorico-stilistic) nu a fost resimţită ca relevantă, T. Maiorescu încercând să promoveze un
alt tip de coerenţă a operei antume, care să permită (aşadar, să
legitimeze) apariţia unei imagini globale asupra lui Eminescu;
şi după ce am văzut că strategia de «escortare» a textului poetic de către prefeţe contribuie la propagarea unor imagini concurente asupra poetului în ambientul epocii – acum ne putem
întreba: în ce măsură aceste portrete, a căror actualitate transcende epoca respectivă, izbutesc să angajeze o relaţie de fidelitate cu textul eminescian, în condiţiile unei necesare conservări a profilului originar al acestei opere?“ (p. 297).
O istorie a eminescologiei, văzută ca un capitol separat de istorie a mentalităţilor şi interesată de înţelegerea
genezei fenomenului poetic şi a mitului poetului național,
ar avea de urmărit cum, în fapt, eminescologia, ca disciplină de sine stătătoare, se configurează în jurul exacerbării
unui sentiment – acela al admirării, mai mult sau mai puțin
condiționate, a operei care i-a dat și dat numele acestei
discipline. Autorul studiului de față urmărește acest capricios joc al ofertei creație – interpretare și consideră
că dezvoltarea eminescologiei a căpătat deja amploare
instituțională și că se poate vorbi la ora actuală de propria
ei istorie. Astfel, la capătul a mai bine de un secol, însăși
eminescologia și-a structurat identitatea, pentru a o proiecta ca imagine de sine, dovedindu-și în acest fel deplina maturizare științifică. Maturizare la care contribuie din
plin și Iulian Costache, odată cu publicarea importantei
sale cărți Eminescu. Negocierea unei imagini – construcția
unui canon, emergența unui mit.
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Michel LeIrIs

AURoRA*

„Scrisă în 1927-1928, publicată în 1946,
AuRoRA e deopotrivă explorare temerară a
viselor, lung delir despre trupul femeilor, experiment de limbaj, credit total acordat puterilor imaginaţiei; ea conţine în plus prima dintre povestirile autobiografice ale lui Michel
leiris, semnată cu pretigioasa anagramă Damocles Siriel.
Aurora – fiica lui Hyperion, soră a Soarelui,
mamă a vânturilor şi astrelor, după formele
pe care trupul ei le îmbracă – hotărăşte natura încercărilor şi le ţese într-o pânză de himere autonome, în care spaimele şi lumile proliferează, iar dorinţele se dezlănţuie. Ea duce
mai departe un sacrificiu fără vârstă: trup
dezmembrat şi rearticulat la nesfârşit, nume
unic a cărui moarte se consumă în veşnicie.“
Pascal Quignard (1973)

U

III
[…] Un tânăr încălţat cu ghete din piele roşcată şi cu braţul stâng legat într-o eşarfă dormea pe punte, cu faţa spre
soare, culcat pe o scândură grosolană ce-l ridica la câţiva
centimetri deasupra covertei. Nava înainta perpendicular
pe traiectoria solară; părea că vrea s-o taie cu catargul,
pentru ca astrul de foc să cadă în mare ca un fruct căruia
tocmai i-a fost secţionată codiţa. În aerul torid, scorojit
de caniculă, amintirea Aurorei se încolăcea ca o caracatiţă albă, trăitoare în crevasele îngheţate de la poli. La bord,
în afara pasagerului adormit, nu se vedea nici o fiinţă vie,
dar nava părea propulsată de un mecanism secret pentru
că, în ciuda acalmiei şi a pânzelor ce atârnau în falduri
ca obrajii unei femei bătrâne, înainta continuu, lăsând în
urmă o dâră de spumă care-o făcea să semene cu o meditaţie filozofică despre înlănţuirea cauzelor în istorie.
După căderea nopţii, nava şi-a continuat înaintarea,
traversând de la un capăt la altul imensa grotă sonoră în
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care atârnă stalactite de stele, până la prima răsuflătoare fără gratii a zilei. Acolo, în fundul unui mic golf, s-a
oprit; tânărul a coborât pe ţărm cu paşi de somnambul
şi, culcându-se pe linia ce separa nisipul de pământ, şi-a
continuat somnul, în timp ce misterioasa ambarcaţiune
pornea mai departe, de data asta cu pânzele umflate şi cu
catargul aţintit ca un deget arătător spre cerul care se colora într-un albastru zoios.

Tânărul se trezi la reflux şi constată că marea, retrăgându-se, lăsase fundul golfului descoperit în întregime.
După vestigiile rămase, nu era greu de ghicit că acolo, pe
vremuri, se înălţase un templu important. Însă pe lângă coloanele frânte şi pietrele desprinse din zid care zăceau pe jos, printre corali şi alge, tânărul remarcă diferite
obiecte al căror rost, într-un asemenea loc, nu-l înţelese.
De pildă o cochilie uriaşă cu o singură valvă crăpată în
lungime (şi care, judecând după poziţia centrală, evident
calculată, era acolo de pe vremea templului şi nu adusă
mai târziu), plus câteva unelte pe jumătate mâncate de
rugină: două sape, două cazmale, două fierăstraie lungi
din oţel flexibil, un cârlig de măcelărie şi două bucăţi de
metal în formă de vârfuri de lance.
La ce serviseră aceste unelte şi ce cataclism marin năruise templul? – Iată ce se întreba tânărul, când, între locul construcţiei şi linia la care se retrăsese marea, observă
ruinele unui dig solid ce închidea odinioară golful, protejând templul de mareea care altfel l-ar fi inundat. În cazul
unei invazii duşmane, digul era probabil distrus, transformând marea în paznic intangibil al obiectelor sacre.
Aşa gândise pesemne constructorul templului, luând în
calcul totul, mai puţin refluxul. Iar tânărul – care tocmai
făcuse rapid aceste raţionamente –, împins de curiozitate,
dar şi de lăcomie, hotărî să cerceteze ruinele, să afle dacă
nu ascundeau vreo comoară.
După căutări îndelungi, dar fără vreun rezultat, personajul cu ghete de detectiv se pregătea să părăsească golful,
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dezamăgit, când observă că valva uriaşă din centrul templului nu era înţepenită de tot şi că o simplă apăsare cu
degetul o putea clinti. Trăgând mai tare cu amândouă
mâinile (după ce-şi dezlegase eşarfa care-i ţinea braţul
stâng), izbuti s-o răstoarne, descoperind sub ea intrarea
într-o încăpere subterană. Locul era în întregime inundat,
dar curiosul nu şovăi să se scufunde pentru a-l cerceta.
Silit să se grăbească şi să-şi încheie cercetarea înainte
de a rămâne fără aer, se pregătea să urce fără să fi găsit nimic, când, pipăind cu mâna unul dintre pereţi, simţi un
obiect metalic. Îl apucă rapid şi, trăgându-l fără greutate
din crăpătura în care fusese vârât, îşi luă avânt şi reveni
la suprafaţă.
Se aşeză pe un fragment de coloană şi începu să-l studieze. Curăţind cu grijă algele şi micile cochilii care-l acopereau, îşi dădu seama că nu era, cum sperase, un obiect
preţios, parte a unei comori, ci o simplă bucată de tablă
dreptunghiulară, gravată, ce-i drept, cu o mulţime de litere, aproape şterse, dar încă lizibile. După eforturi dificile (abandonate de mai multe ori şi reluate cu disperare),
tânărul cu ghete din piele roşcată izbuti să reconstituie
textul următor:
„Azi, 25, luna Lacrimal, anul 800 după Crepusculul Crepuscular, eu, Damocles Siriel, ierarh al acestui
templu, las moştenire oamenilor povestea mea, nu pentru că le-aş acorda vreo importanţă succesorilor mei,
ci pentru că am fost întotdeauna, din fire, înclinat spre
exhibiţionism.
Eu, al douăzeci şi optulea din dinastia Ierarhilor, încredinţându-mi oasele şi soarta bărcii improvizate cu
care voi părăsi acest sanctuar înainte să fie înghiţit de ape,
las, între două pietre din zidul matricei subterane a cărei
cheie o aveam doar eu, această bucată de tablă pe care-am
scris eu însumi povestea vieţii mele până la dezastrul fatidic care-i marchează declinul.

mai ales îmi plăcea să-mi imaginez (era tema centrală a
meditaţiilor mele) că într-o zi, transformate în bolizi fără
număr, vor veni să ne strivească sub o avalanşă de piatră, curăţind astfel toată vermina vie de pe faţa pământului. Nu uram totuşi planeta însăşi, ţărâna pe care călcam,
pentru că o vedeam ca pe o stea. Cel mult m-aş fi plâns
că nu-mi îngăduie s-o admir în splendoarea sfericităţii
sale. Oricum, doream să vină mai curând sfârşitul lumii
cu torpilele sale incendiare, pentru că doar explozia lor ar
fi putut să-i nimicească pe oameni până la unul.
Puţinii care mă vedeau trecând (puţini din cauza orei
târzii a plimbărilor mele, dar şi pentru că toţi fugeau din
calea mea, după ce-i atacasem cu lame de silex pe cei câţiva amici din copilărie, sperând ca din trupul lor să ţâşnească, o, nu mizeria sângelui, ci scântei capabile să dea
foc cerului), puţinii, deci, pe care-i întâlneam în escapadele mele nocturne începeau să tremure instinctiv, ca la
vederea unui şarpe veninos, când îmi zăreau mersul rigid,
gesturile ce păreau strivite sub tone de piatră. Ştiau bine
că-i execram, pe ei şi siluetele lor indecise, sudorile lor
incontrolabile şi trecătoare, că nu-mi plăceau decât stâncile, conturul edificiilor, aştrii şi vasta întindere goală a
pământului plat, lipsit de orice relief.
Trebuie să spun că, dintotdeauna, viaţa s-a confundat pentru mine cu tot ce e moale, călduţ şi lipsit de măsură. Iubind doar imuabilul, ceea ce este în afara vieţii,
am identificat arbitrar acest imuabil cu tot ce e dur, rece
sau geometric, şi de aceea îmi plac figurile ascuţite pe
care ochiul le trasează pe cer pentru a găsi constelaţiile,
proporţia, misterios premeditată, a unui monument, în
fine solul însuşi, planul prin excelenţă al oricărei figuri
geometrice.
Să nu-şi imagineze însă cineva că această pasiune
atemporală pentru frig, pentru imuabil şi pentru forme geometrice ar corespunde unui gust, chiar şi infim,

Am fost, chiar din copilărie, o fiinţă crudă. Uram oamenii (animale triste, bune doar să se acupleze), uram
chiar fiarele şi plantele, singura mea afecţiune fiind îndreptată spre lucrurile neînsufleţite. Vederea unui chip
bărbos îmi provoca furia. Nu-mi plăceau nici femeile, ci
doar podoabele lor din cristale. Ca să mă pot excita, văzându-le goale, trebuia să le imaginez ca statui, fiinţe reci
şi rigide, fără viscere şi piele, şi nu varianta femelă a micilor burdufuri sinuoase pline de senzaţii vagi şi de suspine care-şi zic oameni. Îmi priveam cu dezgust chiar şi
propriul corp; foloseam orice ingredient capabil să-i dea
un aspect granitic şi adesea rămâneam neclintit ceasuri
în şir, sperând să devin, măcar în parte, asemeni statuilor.
Abia la căderea serii, la ceasul când cei mai mulţi oameni
revin la vizuini pentru un somn sordid sau pentru jalnica
voluptate care perpetuează specia, când soarele îşi stingea
razele ce încălzesc această prăsilă infamă, numai atunci
simţeam o sevă proaspătă curgându-mi în trup şi doar
atunci începea, pentru mine, adevărata viaţă.
Ieşind din casa părintească printr-o gaură făcută în
perete cu unghiile, rătăceam îndelung pe drumuri de ţară,
pe câmpurile sterpe, contemplând vrăjit stelele, scânteierea lor îngheţată, de nestemate. Le studiam atent culorile variate şi le grupam mental în combinaţii infinite, dar
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pentru ordine şi cunoaştere. În fapt, puţin îmi pasă de
aceste două excreţii umane, iar o zidire sau o formă oarecare mă fascinează nu pentru armonia ei, ci pentru că
acea armonie îmi dă iluzia eternităţii sale.
Noapte şi zi, moartea plutea deasupra mea ca o sumbră ameninţare. Poate voiam să cred că o pot amăgi cu
această mineralitate, din care-mi făceam o armură şi un
refugiu (cum îşi fac, din propriul corp, insectele ce simulează moartea când sunt în pericol) contra atacurilor ei
fugace, dar implacabile. Temându-mă de moarte, detestam viaţa (moartea fiind încununarea ei cea mai sigură),
– de unde repulsia mea pentru toţi aceşti oameni identici
cu monştrii ce-mi dăduseră naştere, ei înşişi monştri ce
nu conteneau să aducă pe lume alţi monştri, pentru că
tot ce trăieşte în aşteptarea morţii, începând cu mine, nu
poate fi decât monstru.
În visele mele, cel mai adesea, vedeam bulevarde sinistre mărginite cu schelării din metal, cai reduşi la elementele lor mecanice, dar şi, uneori, femei albe şi vii, cu buze
roşii pe care le muşcam… Pentru că sărutul (chiar dacă
aparent vorbesc de el cu blândeţe) a fost pentru mine exclusiv muşcătură, carnea părându-mi bună pentru mângâieri doar cu condiţia să fie, simultan, devorată. Astfel,
pentru mine, iubirea a fost mereu legată de ideea de duritate, iar dinţii, aşchii reci de silex ale gurii, mi s-au părut de-atunci organul care, mai mult ca oricare altul, era
făcut pentru amor.
Tânăr fiind, mă mulţumisem, cum am spus, să-mi lovesc amicii până la sânge, să smulg din pământ plantele,
să torturez animale şi să violez câteva fete întâlnite întâmplător, când trupurile lor mi se păreau destul de dure
şi albite de praful drumului sau bronzate de soare ca să
le pot lua drept idoli neumani, şi nu creaturi pământene.
O dată dorinţa potolită, plecam mai departe ştiind că, de
teama răzbunării mele, nici una nu va îndrăzni să se plângă, şi surâzând la gândul că fiecare purta pe trup muşcătura dinţilor mei. Dar nu dădusem încă, la vârsta aceea
tulbure, întreaga măsură a geniului meu.
Când tatăl meu a murit, i-am succedat ca preot al
templului. La învestire, am
fost îmbrăcat cu veşmintele rituale: tunică strâmtă
de mătase albă, continuată
cu un soi de poale bufante, calotă stacojie pe creştet,
însemne burleşti ale noii
mele funcţii (costumat în
felul acesta, trebuia să semăn cu un membru viril),
şi astfel am devenit ierarh.
Nu m-am bucurat deloc,
mai întâi, crezând că libertatea avea să-mi fie ştirbită, dar în curând am fost
încântat, înţelegând (ceea
ce nu-mi trecuse prin cap
de la început) că titlul
îmi conferea o imunitate
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deplină şi că-mi puteam împlini cele mai scelerate dorinţe fără teamă de vreo pedeapsă.
Aveam la dispoziţie un număr important de femei,
sclavele templului, care îmi datorau supunere absolută, sub ameninţarea pedepsei cu moartea. În plus, eram
sigur că vor păstra tăcerea: trăiau închise în templu, iar
multe dintre ele erau mute. De altfel, tot ce puteam face
ca exces pur sexual rămânea fără consecinţe; poporul era
obişnuit cu orgiile periodice ale cultului şi nu s-ar fi scandalizat dacă afla că se făceau şi altele, la mine în palat. În
plus, noua mea demnitate – care, cum spuneam, mă făcea aproape invulnerabil – era deja cea mai sigură pavăză.
Mai întâi, am amenajat trei săli din palat pentru plăcerile mele speciale. În prima am adus un bloc mare de
gheaţă, în a doua mai multe bice şi brice; a treia, toată din
marmură, era absolut goală. Femeile, pe care le alegeam
dintre preotese, erau aduse în prima încăpere. Trebuia să
aflu dacă aveau un trup destul de dur ca să-mi fie pe plac.
Aşadar le aduceam, goale, şi le puneam să se întindă pe
blocul de gheaţă. După un sfert de ceas, le porunceam să
se ridice. Carnea unora dintre ele semăna cu materia statuilor şi lăsa, adâncită în gheaţă, o urmă destul de clară;
celelalte lăsau o urmă incertă de carne moale, incapabilă
să se măsoare cu gheaţa. Toate erau apoi aduse în a doua
sală, dar în timp ce primele erau rase şi epilate cu grijă, ca
să nu mai păstreze nimic animalic, nici măcar părul de pe
cap, celelalte erau biciuite până la sânge, ştiut fiind că flagelarea este excelentă pentru întărirea cărnii. Apoi, cele
din prima categorie, netede şi şlefuite din tălpi până-n
creştet, erau primite în ultima sală, unde făceam amor cu
ele pe dalele de marmură, preferate de mine, pentru duritatea şi puritatea lor geometrică, oricăror perne sau divane. Aproape de fiecare dată, le răneam cu muşcături ori
se ridicau pline de vânătăi din cauza lovirii spasmodice a
trupului de lespezi. Le acopeream atunci cu bijuterii ce le
ascundeau rănile, spectacol care mie îmi îmbăta sufletul,
iar lor le adormea resentimentul mizerabil de sclave.
Când făceam amor cu acele femei de alabastru cu cranii lustruite ca pietrele, aproape la fel de dure şi albe ca
lespezile goale pe
care călcau, mi se
părea că străbăteam
gheţari, că mergeam ceasuri în şir
pe câmpuri de zăpadă, abia tulburate de un soare roşiatic căruia iarna
îi dădea un aspect
pur şi metalic. Nu
mai iubeam femei,
ci râuri îngheţate şi
lacuri solide pe care
gândurile mele puteau luneca iubitoare ca un pâlc de patinatori – diamante
imaginare pe acea
oglindă
imaginară –, scriind singurul nume feminin
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pe care l-am putut vreodată accepta, din cauza adorabilei
sale răceli: Aurora… Dar voluptatea mea se termina de
fiecare dată cu un dezgheţ brutal, oglinda de gheaţă se făcea ţăndări şi sinuoasa omenire se refăcea rapid în apele
sale murdare. De aceea, aceste plăceri îmi lăsau un gust
amar de frustrare şi trebuia să găsesc altceva.
În fiecare noapte, bântuiam în taină în jurul templului,
dar fără a mă mulţumi, ca înainte, să înalţ rugi abstracte
pentru sfârşitul lumii. Ura mea voia acum o hrană mai
concretă, drept care purtam la mine, în permanenţă, un
pumnal şi o sticlă. În fiecare zi, în zori, unul din foştii mei
amici era găsit ucis, înjunghiat ca un porc. Precizia chirurgicală a rănilor, făcute de o mână exersată în practica
sacrificiilor, putea conduce lesne la asasin. Dar admiţând
că aş fi fost bănuit, e clar că nimeni n-ar fi îndrăznit să sufle o vorbă, de teama puterii cu care eram învestit.
Revenit din aceste expediţii nocturne, dădeam frâu liber unui delir de bucurie şi făceam amor cu statuile, cu
coloanele, pângărind chiar şi pietrele de pe drumuri, pietrişul mărunt al potecilor. Aşa s-a născut ideea prin care
pasiunea mea metafizică avea să atingă apoteoza.
După ce mi-am ucis şi ultimul prieten, într-o noapte,
revenind plin de sânge şi cu stranii fosforescenţe înflorite pe răni, am dat afară toate femeile din palat. Adunasem cu grijă, în sticla pe care o purtam la mine, sângele
imund al victimelor mele; am aşteptat să de închege, l-am
mărunţit, apoi, din fragmentele obţinute, mi‑am făcut o
coroană pe care am purtat-o zi şi noapte, singur în palat.
Cât despre pumnal – triunghi de metal făcut pentru cele
mai sublime demonstraţii geometrice de iubire şi moarte
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–, l-am ascuns sub lespedea din centrul sălii de marmură,
murdară încă, ici şi colo, de câteva pete de sânge.
Acum, în fiecare noapte, în locul unde înainte mă culcam cu femei, făceam amor de unul singur, sau mai exact
cu lespedea rece sub care se afla pumnalul. Îmi ascuţeam
uşor dinţii pe piatra neclintită a pardoselii, cuprindeam
solul cu braţele deschise în cruce, şi posedam atunci, aievea, întreaga lume cu cortegiul ei de legi şi puncte cardinale, în timp ce trupul meu îşi arcuia simţurile exact deasupra punctului central în jurul căruia se aduna concentric tot universul: sufletul sexual şi fosforescent al pumnalului ucigaş.
Un singur obiect capabil să exprime toată diversitatea
spiritului meu, o singură formă capabilă să devină potirul unic al iubirii mele – iată ce descoperisem în acest
admirabil pumnal. În întunericul vag al ascunzătorii sale,
sclipindu-şi întreita puritate a tăişurilor, rece ca un astru,
şlefuit parcă de mângâieri fără număr, ştia să declanşeze
asaltul cruzimilor înălţându-se ca un falus, imaginea însăşi a rigidităţii. Era instrumentul perfect – ascuţit ca tot
ce e spirit, dur şi tăios ca muchiile materiei –, triunghi
unic simbolizând singura treime pe care sunt dispus s-o
recunosc:
Puritate, Răceală şi Cruzime
Fapt este că, după ce am făcut această descoperire, îmbătat de tot orgoliul din lume, am refuzat să mă opresc
aici. Judecător emfatic, am crezut că umbra însăşi devenise prada mea, şi astfel m-am îndreptat spre dezastru.
Traducere de Emanoil Marcu
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născocire absurdă, nu e o reîntoarcere – ea este legată indisolubil de modul nostru de viaţă şi de profesia noastră.
Înzoritorul cântec despre om, precum gornistul înainte
de luptă, cheamă la biruinţă asupra pământului, ce s-a
tăinuit făţarnic sub roţi, până la ora răzbunării, şi tunurile ce dormeau s-au trezit şi scuipă peste inamic.
Viaţa înnoită cere o nouă societate şi o nouă
propăvăduire.
Vopsitul nostru e primul limbaj care a descoperit adevăruri nemaiştiute. Iar pojarurile declanşate de ea mărturisesc că servitorii pământului nu pierd speranţa de a salva cuiburile vechi şi au adunat toate forţele pentru salvarea porţilor, îngrămădindu-se, ştiind că, odată cu prima
minge lovită, noi suntem – învingătorii.
Ne-au condus mişcarea artei şi dragostea de viaţă. Fidelitatea faţă de profesie ne răsplăteşte pe noi, luptătorii.
Dârzenia nu prea multora generează forţe care nu pot fi
învinse.
Noi am legat arta cu viaţa. După îndelunga însingurare a maeştrilor, noi am cunoscut răspicat viaţa şi viaţa
a năvălit în artă, astfel că veni timpul ca arta să invadeze
viaţa. Vopsitul feţei e începutul înzoririi. Din acest motiv
şi bat atât de intens inimile noastre.
Noi nu tindem doar spre estetică. Arta nu e doar monarh, ci şi gazetar, şi decorator. Noi preţuim şi caracterul
de litere, şi noutăţile. Sinteza decorativismului şi ilustraţiei constituie baza vopsitului nostru. Noi înfrumuseţăm
viaţa şi propăvăduim – de aceea ne şi vopsim. Vopsitul
(înseamnă) noi lucruri populare, de valoare, ca şi toate
celelalte din ziua noastră. Cele vechi au fost dispersate şi
constrânse de ban. Aurul era preţuit ca podoabă şi deveni
scump. Noi însă dăm jos de pe piedestal aurul şi pietrele
(scumpe), declarându-le fără valoare. Păzea, cei care le
adunaţi şi le păstraţi, – când veţi ajunge sărmani.
Manifestul futuriştilor
Începutul a fost în (anul) (19)05. Mihail Larionov
Freneticului oraş al lămpilor cu arc, străzilor împestri- vopsi o femeie-model ce se profila pe fundalul unui coţate cu trupuri şi caselor ce se zgribulesc – noi le-am adus vor, prelungind pe ea desenul. Însă trâmbiţarea unui atafaţa vopsită; startul a fost dat şi pista aşteaptă alergătorii. re eveniment încă nu se întâmplă. Astăzi, fac acelaşi lucru
Fiind creatori, noi am venit nu să distrugem construc- parizienii, vopsind picioarele dansatoarelor, iar doamnele
ţia, ci să glorificăm şi să afirmăm. Vopsirea noastră nu e
În literatura rusă, anul 1909 a fost unul de răscruce. Simbolismul, ca dominantă, deja „de ieri”,
se sufoca, ieşea din scenă, retrăgându-se în culise.
Prim-planul urma să fie ocupat, tumultos, de futurişii care, în 1910, îşi publică volumul colectiv, „Juvelnicul juzilor”, care, prin textele inserate, avea, implicit, o tentă programatică. Iar în decembrie 1912
este lansat celebrul, deja de aproape un secol mereu discutatul manifest „O palmă dată gustului public”. Precum s-ar spune, pe bune, – o păginuţă de
text a generat mii de alte pagini, tomuri întregi de
exegetică despre avangardă sau postavangardă, –
aceasta – ca orizont testamentar al celei dintâi.
Apoi, manifestele diverselor curente şi... incidente ale avangardei aveau să curgă ca din cornul
abundenţei. Şi – ne-obedienţei! Curajoase, sfidătoare, unul dintre care chiar se numea „Duceţi-vă
dracului!”
Astfel că, de aici încolo, intenţionez să prezint
cititorilor unele dintre manifeste care, chiar dacă
nu au fost respectate în „exactitatea” buchii lor (şi
chiar e bine că... nu! Pentru că, spre exemplu, cine
ar fi dorit să se îndeplinească ceea ce postula „Palma...”? – „Să-i aruncăm pe Puşkin, Dostoievski, Tolstoi ş. a., ş. a. de pe Nava contemporaneităţii”...), se
citesc şi recitesc cu interes, în genere – ca texte literare, care pun pe gânduri, incită, stimulează întru
creaţie şi cunoaştere literară, filosofică.
Leo Butnaru
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se pudrează cu pudră cafenie şi îşi alungesc, egiptologic,
ochii. Însă aceasta înseamnă vârstă. În timp ce noi îmbinăm contemplaţia cu acţiunea şi ne aruncăm în mulţime.
Freneticului oraş al lămpilor cu arc, străzilor împestriţate cu trupuri, caselor zgribulite noi le-am adus nu ceea
ce a fost: în oranjerie au crescut flori nemaivăzute, care
incită (lumea).
De multă vreme orăşenii îşi înrozovesc unghiile, îşi
vopsesc ochii, părul, îşi rujează buzele, obrajii – însă toţi
imită pământul.
Dacă ne-ar fi fost date peneturile papagalilor, de dragul pensulei şi al creionului noi ne-am fi smuls penele...
Iar dacă ne-ar fi fost dată frumuseţe nemuritoare – am
fi muruit-o, ucigând-o, – noi, cei care mergem până la
capăt. Tatuajul nu ne preocupă. Tatuarea se face odată
pentru totdeauna. Noi ne vopsim pentru o oră şi schimbul de sentimente solicită schimbarea vopsirii, precum
un tablou ar devora un alt tablou, precum după geamul
automobilului se perindă vitrinele, insinuându-se una în
cealaltă, – astfel şi feţele noastre. Tatuajul e frumos, însă
spune despre puţine (lucruri) – doar
despre trib şi fape de vitejie. În timp ce
vopsitul nostru e – gazetar.
Pe noi nu ne preocupă expresiile
feţelor. Ce e din aia că se obişnuieşte
ca ele să fie înţelese drept foarte timide
şi nefrumoase? Faţa noastră e ca zângănitul strident al tramvaiului ce avertizează trecătorii grăbiţi, precum turmentatele sunete ale unui mare tangou.
Mimica este expresivă, însă incoloră.
Pe când vopsitul nostru e – decorator.
Buntul contra pământului şi preschimbarea feţelor în bătaia proiectorului emoţiilor (frământărilor). Telescopul a depistat constelaţiile rătăcite
în spaţiu, vopsitul (feţelor) va povesti
despre rătăcitele gânduri.
Noi ne vopsim, pentru că o faţă curată e resingătoare, pentru că dorim să
trâmbiţăm despre necunoscut, reorganizând viaţa şi ducând pe culmile existenţei sufletul înmulţit al omului.
Ilya Zdanevici, Mihail Larionov
(Revista „Argus”, 1913, Nr. 12)

PRIMUL CONGRES AL
BAIACILOR1 VIITORULUI

Ne-am întrunit aici, pentru a înarma contra noastră
lumea! Timpul palmelor (date gustului public – L.B.) a
trecut:
Trosnetul explozivelor (vzorvalei) şi ghiventul sperietorilor vor zgudui anul artistic ce vine!
Dorim ca adversarii noştri să-şi apere curajos catrafusele ce li se împrăştie. Să nu mai dea din cozi, pentru că
nu vor reuşi să se ascundă după ele.
La adunări şi în teatre, şi din paginile cărţilor noastre exacte, noi le-am ordonat gloatelor de mii de inşi, iar
acum declarat-am drepturile baiacilor şi pictorilor, sfârtecându-le urechile celor ce lâncezesc sub buşteanul laşităţii şi nemişcării:
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1/ Să nimicim „curata, clara, onesta, sonora Limbă
rusă”, castrată şi netezită de limbile oamenilor ce se dau
ca şi predestinaţi „criticii şi literaturii”. Ea nu este demnă
de „Marele popor rus”!
2/ Să nimicim învechita mişcare a gândului conform
legii cauzalităţii, neputinciosul „bun simţ”, „logica simetrică”, rătăcirea prin umbrele albastre ale simbolismului şi
să oferim revelaţia (desmeticirea) personală a adevăratei
lumi de oameni noi.
3/ Să nimicim delicateţea, superficialitatea şi frumuseţea ieftinilor pictori şi scriitori publici, lansând neîncetat
noi şi noi opere în cuvinte, în cărţi, pe pânză şi pe hârtie.
4/ În acest scop, în preajma lui întâi August al acestui an zboară în lume (lumină) noile cărţi „Trei” a lui
Hlebnkov, Krucionâh şi Guro. Ilustraţiile lui K. Malevici.
„Cămiluţele cereşti” de E(lena) Guro, „Luna-zdohnitură” –
colaboratorii „Ghileei”2 – „Presa şi noi” şi alt.
5/ Să atacăm pavăza chirciturii artistice – Teatrul rus,
pe care să-l reformăm radical. Teatrul de Artă, cele numite Korşevski, Aleksandrovski, Bolşoi şi Mic nu mai au
loc în ziua de azi! – în acest scop se
întemeiază Teatrul nou „Budetleanin”
(Futuristul).
6/ Şi în el vor fi organizate câteva reprezentaţii (la Moscova şi Petrograd). Va fi montată Deima (piesa): lui
Krucionâh „Victorie asupra soarelui”
(operă), a lui Maiakovski „Calea ferată”, a lui Hlebnikov „Poveste de Crăciun” ş. a. Montarea spectacolelor e dirijată de înseşi verbocreatorii, pictorii:
K. Malevici, D. Burliuk şi muzicianul
M. Matiuşin.
Să ne debarasăm cât mai curând de
ruine şi să înălţăm un zgârie-nori. Înfipt, ca glontele!
Conform originalului.
Preşedinte: M. Matiuşin
Secretari: A. Krucionâh,
Malevici

K.

Usikirko3, 20 iulie 1913
După 7 zile. Apb (Sankt-Petersburg), 1913, 15 august.
Manifestul a fost adoptat la congresul la care au participat doar autorii săi (Hlebnikov nu a putut să vină). În
septembrie 1913, M. Larionov a prezentat proiectul teatrului „Futu”, iar la 26 aprilie 1914 în ziarul „Nou” (Nov’)
a apărut „Declaraţia despre teatrul futurist”, scrisă de V.
Şerşenevici.
_________
1. Baiaci – formă veche a noţiunii de scriitor, care, iniţial, avea şi forma de „cântăreţ” (baian), „bard”.
2. Ghileea – Asociaţia futuriştilor, întemeiată de fraţii
David şi Nikolai Burliuk şi Benedikt Livşiţ. Configurată,
în mare, în anul 1910. Grecii numeau „Ghileea” (Păduroasa) o regiune din Sciţia.
3. Usikirko – orăşel în Finlandia care, în acea vreme,
intra în componenţa imperiului rus.
Traducere de Leo BUTNARU
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UN POET AMERICAN
ÎN TRADUCEREA LUI CLAUDIU KOMARTIN
Unul dintre marii poeţi americani ai zilelor noastre,
deţinător al celor mai mari premii din Statele Unite şi
autorul câtorva cărţi superbe, precum Unending Blues
(1986), The World Doesn’t End (1989, premiul Pulitzer),

The Book of Gods and Devils (1990, tradusă şi în româneşte, în 2002, de Mircea Cărtărescu), Hotel Insomnia
(1992) sau Walking the Black Cat (1996), din care face
parte poemul tradus: Charles Simic.

Charles Simic

Motel cu gândaci

Spaimele mamei mele
Şi eu, proiecţionistul lor
Acţionând proiectorul.

O seară cu filme noir.
Scaunul electric e-acolo,
La fel şi poliţaii.
Fumez un trabuc ieftin
Şi joc poker cu un ucigaş plin de cicatrice
Şi cu o femeie cu voce gâjâită.
Ea bea gin dintr-o sticlă,
Îşi leagănă şoldurile pe ritmul radioului,
Are planuri de nuntă.
În zori, o pânză de umbre întrepătrunse
Aruncate de un ventilator de tavan.
Am găuri în ciorapi
Şi un şuierat astmatic
Când îngenunchez să mă rog.
Mai am şi o coadă lungă
Şi-arăt ca o maimuţă
Pentru că mint tot timpul.
130
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Gérard Augustin s-a născut la Toulon. Trăieşte la Paris. Profesor de filosofie, poet, eseist, traducător. Lector,
apoi redactor la Ed. Flammarion. A fost redactor al revistei Digraphe-Ed, consultant UNESCO pentru Ziua mondială a poeziei la Delfi în 2001. Participant la festivaluri de poezie din Europa. Corespondent al unor reviste din
Beirut, Istanbul şi Atena. Actualmente codirector al colecţiei Levée d’Ancre la Ed. L’Harmattan. Cele mai cunoscute
volume de poeme sunt: Sans intention, 1970; Contre-œil, 1975; Vies nouvelles, 1979; Indes méditerranéennes,1984;
Dragons,1987; Le Retour du temps,2002. A tradus din engleză, spaniolă şi greacă, printre alţii, următorii autori : Clay
Grubb, Antonio Cisneros, J. Lezama Lima, Nanos Valaoritis, Ayyappa Paniker, ca şi antologii din poezia chiliană,
scoţiană, română. În 2003, editura Ex Ponto din Constanţa îi publică volumul bilingv Constanţa / Constantza, iar în
2007 volumul Călătoria lui Lao-Tzî la Constantinopol, amîndouă în traducerea Gabrielei şi a lui Constantin Abăluţă.
Fragmentele pe care le prezentăm acum cititorului român fac parte din volumul Ghidul rătăciţilor, 1999.

Gérard AUGUSTIN

GHIDUL RĂTĂCIŢILOR
(fragmente)

(Dialectică)

Celelalte femei îngăduiră întâmplarea
ca pe-o emanaţie a ei
pentru că ea se apără de tot ce este
prematur şi nu se lasă murdărită
de timpul înţelegerii
căci întâmplarea compensează
miracolul ţelului şi insuportabilul
chipului fixat în apariţie
cele care au urmat-o
nu erau decât
traseul vieţii ascunse
imposibila viaţă pe care-a iubit-o
şi-a potrivit-o în mijlocul lor
ca juisarea de mâine
şi inteligenţă a trupului
şi ea a luat locul
acestui miez al timpului
focul ce-o urma
tăria focului ce nu părăseşte
viziunea tot mai desăvârşită
ce profită de vizibilul
celor ce-o urmau înfruptându-se din acest foc
împingând timpul până-n locul inimii
ea profită de întâmplare
dar ele nu se retrăgeau din preajmă-i
adăpostite acolo unde
ea-şi exersa voinţa asupră-le bucurându-se
precoce de gândirea-i
închinată măslinilor cipreşilor
ea se abătuse prin frunzişuri
într-o prea mare strălucire
a timpului
care nu vrea să moară niciodată
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prematur ea îşi alesese-n preajmă-i
un Adam tânăr şi bătrân
ca măslinul şi încercă
să-i fie pe totdeauna prezentată
lui care aşteaptă-n voluptatea de-a fi vizibil
şi acum că nu mai ia în seamă nici
intenţia
nici întâmplarea i se dau toate
frunzişurile şi fructele
ca să picteze firava frunză
ce slujeşte drept suprafaţă timpului

13

Cea pe care-o caut e-atât de aproape de mine încât
oraşu-i gata să se retragă, volatilizându-se. Oraşul,
prin antifrază, s-a înălţat, s-a populat
cu palate, străzi, dialecte. Firele
respiraţiei umane apucând-o într-acolo drenează
materia nenumărate idei,
un oratoriu de vise susţinute
realizează oraşul perfect, indestructibil.
Mitul are fineţea unei pelicule,
precaritatea unui obstacol, şi schiţează
umil figura femeii care nu exista, figura
acestui gen de echivoc exil la Roma.
De parcă timpul n-ar mai trăi ori, mai degrabă,
ar trăi altunde decât în
clipa de faţă, într-un prezent şi mai
inoportun, care luptă fără succes cu propriile
sale ruine.
Roma-şi închipuie acest oraş imens coincizând
cu catastrofa pururi pregătită de
timp. Nu se apără de ea însăşi şi,
când norii o îngăduie, e falnica ciupercă
a propriei nimiciri, ci ştie că va recompune
ruinele. Ea lasă-n mâna Daniellei un
fragil obstacol de netrecut, un
simulacru de prezent, o lumină ce-mprăştie
HYPERION
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femeia pe-o frunză irizată lipsită
de cuvinte. Femeia îşi arogă mitul şi
oraşul o urmează fără cumpătarea
de-altădată şi raţiunile care-o asimilau
ruinelor, ea-i gătită cu zorzoane de cuvinte,
cu acest strat de timp pe care l-a
smuls oraşului.

(a tăcea-înceta)

„cu simţul de-‘a fi statornic’ : „savoarea a
intrat într-însul”, n-a încetat ci ea s-a
păstrat...” De fapt nu există seară,
ci doar o oră în noapte, smulsă
din hău. Mai mult decât moartă, mai mult decât vie,
dar atât de aproape încât continuă a fi
simulacru, pierzând noaptea pe grilajele
negre sau câutând soarele în adâncul grădinilor.
Cel despovărat de imaginea dintre statui şi
forme nemarmorate, se-ntreabă dacă
părăseşte imaginea intactă a lui Hades.
Timpul se rostogoleşte-n culcuşul
pe care el s-a străduit să-l sape,
voind să arate că amintirea nu oferă nici
măcar rămăşiţe dintr-un destin.

(Via appia)

El nu duce nu lansează doar hăituieşte
jivina pe strâmtul culoar
înaintează în somn scrutează
edificiul zvâcnitor senzual
al somnului ce-a învelit timpul
şi l-a deturnat din viaţa somnului
unde a rămas viaţa pentru că ea
nu poate evada dintr-însul şi alunga
timpul dinainte-i de parcă
ar fi avut vreun motiv să-l iubească
şi acoperindu-şi iarăşi iubirea
cu-o coajă de timp îndeajuns de fină
ca o pieliţă aurie unde ea
ar putea să continue chiar de-i
seară şi nu te mai scufunzi în somn
când sărmanele cuvinte
vor fi fost spuse şi buzele
întredeschise şi viaţa poate că ar
fi retras un nume al somnului şi
l-ar fi iubit şi s-ar fi arătat
neînstare să treacă dincolo apoi
alungând timpul dinainte-i gonindu-l de pe alee
dincolo de copaci şi de oboseală
de teamă să nu contamineze totul
şi scoţându-l la drum ca să fie
dinainte-i şi să nu mai aibă puterea
de-a privi de-a nota orice ar fi să fie
prea intim şi să vină acum odată
ce edificiul somnului este
surpat să-i fie alături
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ci el care-i acolo alături de ea
n-are timp să se aşeze
între ei ca mijlocitor
şi centru el l-a alungat dinainte-i şi urmărit
şi silit să ocolească edificiul
sau incinta sau piramida
somnului mângâind-o cu numele toate
pentru că asta-i era legea
şi acoperindu-i zidurile şi străzile
cu-o pieliţă roz-aurie
deschizând porţile pe unde
se strecura mânia-i şi-ntre ei
nu mai e decât acest timp îngălat
gâfâind şi poate privind apoi aşteptând
lovitura de graţie sau uitarea
sau cel puţin o conversaţie
despre cauzele timpului n-ar fi trebuit
să se plângă acestui oraş el care este
ca timpul de-acum înainte şi legat
de cursa asta de capre sau de iepuri
împrejurul oraşului gonind prin porţi
prin arcadele somnului svâcnindu-şi
pielea asudată în care şi-a îmbrăcat
căldura el care-l privise totdeauna
îndepărtându-se el e gravat
pe pielea-i cu nori roz-aurii
se simte şi vede
pielea cea dulce strecurându-se înainte-i
cu o tardivă inscripţie
în oraşul ajuns în înaltul
somnului
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Întra-devăr ea este, sub stejari, puţin
peste nivelul real al oraşului. Ea
a strâns şi păstrează motivele obscure
care desleagă oraşul din străvechea lui ancorare
de coline. Ea parcurge versiunea ultimă
a luminii romane, ca un ghid citeşte fascicolele
apocalipsei pe care oraşul, în rătăcirea
sa, le-a parcurs. E fastul oraşului imaginar
cel pe care-l descoperă şi limitele
puterii sale de absorbţie, ea-nvinge oraşul
care le depăşeşte. Timpul e-ntotdeauna lipit
de oraş, de parcă ar ţine să-i ridice deasupra
o cupolă antiatomică. Mirajul
distrugerii a epuizat timpul, în lupta
lui inegală pentru oraş. Şi l-a făcut să fie
asemeni acestei imagini divine, până la
a se distruge.Oraşul a devenit străin
lui însuşi. Nu mai măsoară iubirea, nu
mai produce invizibilitatea iubirii,
care te ferea de distrugere.
Danielle la Quatre Saints, pe Coelio,
înstrăinată, zeflemiseşte lăcaşul vieţii noastre
suprapunând poveştile. Suntem despărţiţi
în acest oraş în derivă printre
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bucăţi de alte oraşe. Totuşi
aşezându-mă sub un dafin, încerc să
apăr de pulbere tot ce-am pierdut şi,
înlăuntru-i, a ruinat orice ghicitorie. Acum
ea poate fi recunoscută.

(a trăi - a muri şi aripă)

„Aripa” a slujit de metaforă ca să desemneze
mariginile şi colţurile veşmintelor, marginile şi malurile părţii locuite a
pământului...” În clipa-n care el şi-ar atinge ţelul, ele
ar ţîşni dintr-un vechi impermeabil în piaţa
bombată dintre arbori, şi l-ar ucide. Dar
împingând înainte-le bagaje decolorate, ele
nu spun niciodată nimic. Despre spirala albă din
Sapienza, nimic din progresul mitic care mă
ciopârţeşte. Eliberându-se de ele şi de surzenia lor, el
nu
le va izgoni din această poveste confuză şi din speranţă,
atunci când vor desface schelele şi se va ivi
umărul reparat, suav, acoperit de-un puf
de cuvinte.

(Cutii muzicale la Sapienza)

Sunt întra-devăr însufleţite
coleric respirând doar prin
trecutul vieţii mort
printre notele lor?
viaţa ce n-au ştiut cum
s-o vindece de trecut căci răsuflă greu
fost-au poate lovite de propria
mânie şi refuză să se vindece
ca să nu scape viaţa
şi oraşul încă le mai aparţine
ele stăpânesc oraşul pentru că
lasă trecutul să-l lovească
cu suflu violent ca moartea
poate acoperit-au ele
suflul oraşului ca să-i sădească
îndoială în viaţă şi-n moarte
dar ele-s cele care nu mai ştiu trăi
de parcă ar marca graniţa
între cele două şi ar moşi-o
pe una dintr-alta ele mor
când vorbesc şi nu trăiesc decât
în duplicatul reîntoarcerii
ele-l înving pe cel ce caută
să spulbere asemănarea cu trecutul şi
mimează iubirea de parcă s-ar ascunde
sub un văl
totuşi la rândul lor cad şi ele
şi nu-şi mai surprind suflul în toate reflexele
oraşului decât ca să fie sufocate
căci mimează voalul trecutului
peste oraş şi deosebita înţelegere
adesea mânioasă
cred c-o pot frânge
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atunci când voalul cu multă-nţelegere
le desrădăcinează-ncet încet ca
un vapor ce trage cerul după el
le orbeşte şi le naşte
orbite de trecut
şi ca să acopere cu suflul lor
acest chip ce nu se vede
şi să repede durerea naşterii!
pe faţa lor nu mai e nici un văl
şi doar eu le-am privit adăpostindu-mă sub
văl
şi chipul iubit s-a retras în obscuritate

15

Viaţa are un sens, distrugerea. Când
atinge o limită, cum ar fi Piaţa Poporului,
ea îţi oferă un miraj, proiecţia bucuroasă
a unei porţi, a unui hotar nesigur, împins
undeva după Monte Mario
sau pe drumul spre Viterbe. Ne desfătăm
cu priveliştea lăuntrică a dorinţei oraşului, cu
reflexul oraşului pe falsul lui destin, noi
contemplăm, sătui de nesfârşitul Corso, piaţa
care se leagănă ca o nacelă, coaja
unei bărci unde, pe margini,
se înghesuie, pângărite, ridicând un colţ de
pe imagine şi văzând-o doar pe ea, sufletele atât
de puţin obişnuite cu reîncarnarea lor.
Fiecare ştie că dacă dumnezeu ar merge puţin şi
s-ar urca pe Pincio, viaţa şi-ar reintra în
drepturi, şi ochiul n-ar ocupa mai mult loc
decât o lentilă în care-ar tremura cerul Romei.
Dar aici, când intri pe Corso, sau la capătul lui,
timpul a murit. Cu masca-i
descurajat-împăcată, pare a locui chipurile, vide
şi parcă uzate de distanţa parcursă
în tăcere, cu o foame de
neînlocuit, ţintuită pe treptele pline de
excremente şi pe coloanele cenuşii. Când timpul
exista, cu foamea asta se hrănea.
Nu exista nici un orizont, nici o mare absentă. Oraşul
încearcă să stabilească, pe măsură ce sufletele
ajung acolo şi caută vechea ordine a
lucrurilor, o nouă ordine, o nouă
listă a abundenţei. În piaţă ancheta despre
ruine ia sfârşit, şi fiecare suflet este
pus în faţa alegerii unui nou trup.
Cu toate că rătăcirea ei ia sfârşit, Danielle numi va adresa cuvântul decât dacă refuză
sufletului interzis această foame sălbatică pe care
n-am recunoscut-o. Când reapare pământul
prăpastiei, dumnezeu se grăbeşte să coboare iarăşi
pe Corso şi, când se opreşte în sfârşit să
mănânce, timpul îl ghiftuie.
Traducere şi prezentare
de Constantin ABĂLUŢĂ
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Kossi Efoui, scriitor născut în 1962 la Anfoin, Togo. Student la filosofie la universitatea din Lome, ia parte la mişcări împotriva
regimului lui Gnassingbe Eyadema. Activităţile politice îi atrag neplăceri din partea autorităţilor ce sfârşesc prin constrângerea la
exil şi ulterioara mutare în Franţa. Dramaturg,
cronicar(pentru un timp la Jeune Afrique) şi
romacier, este unul dintre cei mai originali tinerii autori africani şi cel mai detaşat de vreo
obligaţie panafrică şi faţă de populaţia de
culoare care i-a subjugat pe predecesorii săi
din Africa francofonă.

A
Kossi Efoui

SOLO-UL UNUI SPIRIT

Am scos adesea plicurile mari ce conţineau scrisorile
lui Mozaya, care nu scria niciodată nimănui. Şi în aceste
scrisori, începea mereu prin a mă elibera de jurământul
de care nu fusesem în stare să mă ţin niciodată, după mutarea mea în Nord, în ciuda tuturor eforturilor conjugate
ale voinţei şi atenţiei, jurământul pe care nu încetam să-l
reînnoiesc de la o scrisoare întârziată la alta: „Data viitoare, îţi promit, nu voi aştepta a treia ta scrisoare pentru a-ţi
răspunde la toate odată”. Şi el îşi începea mereu scrisorile
cu aceeaşi formulare: „Îmi face plăcere să-ţi scriu”.
Pe lângă acest amestec de paragrafe ce se desfăşurau
pe pagină până în colţuri şi legate prin linii, îmi dădea,
nu prea des, o dată sau de două ori, veşti despre Asapho
Johnson. Nu prea multe lucruri, de fapt. Printre diversele aprecieri asupra cărţii pe care o citea şi din care îmi
transcria fragmente alese cu cerneală de diferite culori,
după cum îi era obiceiul, îmi spunea într-un singur rând
că prietenul nostru (Asapho) era de acum înainte ocupat să joace comedia împreună cu „o trupă adevărată”, a
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celor de la radio şi că nu se vedeau mai deloc sau chiar
deloc. Altădată adăugase un detaliu, un indiciu asupra
căruia ar fi trebuit să mă opresc, ceva în legătură cu radio-ul, nu cum că nu l-ar mai fi ascultat, dar că devenise
de neascultat.
„Panica se extinde prin cuvinte”, scria Mozaya. Pe biroul din clasă nu se mai afla radio-ul cu crainicii săi care
făceau deliciul elevilor la ora de poveşti sau teatru pentru copii.
Îmi vorbea în ultima sa scrisoare despre câţiva elevi
pe care îi mai supunea în fiecare dimineaţă la indispensabilul ritual al citatului zilei. Purificare a minţii înaintea
începerii cursurilor, aceste fragmente de texte transcrise
pe tablă şi recitate în cor –„Între Da şi Nu, între Pentru şi
Contra, există vaste spaţii subterane unde până şi cel mai
ameninţat dintre oameni ar putea trăi în pace”- aceste
frânturi de scriitură, meditaţii asupra a ceea ce urmează să se întâmple, un viitor în care soarta cărţii şi destinul lemnului vor sta sub semnul unic al focului. Aceste
frânturi de scriitură erau rădăcinile cărţilor pe cale de
dispariţie pe care el le cultiva în sera carnetelor sale şi pe
care, apoi, le altoia în minţile copiilor.
Cu aceste scrisori tot încerc să dau timpul înapoi, în
căutarea indiciilor care prin doza lor potrivită de teamă,
mi-ar fi permis să realizez ceea ce urma să se întâmple.
Asemeni unei devastări neaşteptate, anotimpul fructelor care urma să vină, linia de demarcaţie, separarea
Gloriei Grande, acest război, întreaga ţară desfăşurându-se asemeni unei haine zdrenţăroase, acest război care
la televizor va trece sub numele de conflict interregional,
asemeni sintagmei pe care o foloseam descriind olimpiadele folclorice, în care campionii satului se înfruntă în
concursuri de aruncare a cepei sau în curse cu butoaie, acest război în care vom vedea tabere urmărindu-se
una pe cealaltă pâna la haznaua cartierelor mărginaşe.
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Acestea se vor întâmpla pe nesimţite ca fumegarea unui
foc ascuns...
Evenimente neprevăzute, cu excepţia, poate, a fricii nedesluşite ascunse în cuvintele pe care le auzeam
cu urechea lipită de radio. Cuvintele pe care le vedeam
încremenind în soare pe ziduri învecinate, scrise de o
mână invizibilă, cuvinte de altfel de neclintit în vorbăria
de zi cu zi, cuvintele fricii în continuă creştere, cuvinte
de ordine care îi denumeau pe cei ce erau: „un pic altfel,
copii ai ţării adevărate”, pregătindu-se pentru „operaţiunea de pedepsire” împotriva celor ce erau: „cu totul altfel”, cărora li se promitea un îndelungat supliciu.
Cuvintele pe care le vedeam adunându-se pe fluturaşi aruncaţi peste garduri în curţile caselor:
Să fi fost într-o seară. Să fi fost într-o dimineaţă. Să fi
fost la ora la care soarele cheamă la odihnă. Nicio odihnă înainte de îndeplinirea operaţiunii, nicio secundă de
odihnă pentru braţul înarmat al Pedepsei, nicio secundă de răgaz pentru cei care o atrag asupra capului lor,
asupra capului copiilor lor care vor fi ultima generaţie,
asupra capului soţiilor lor şi a surorilor lor pentru care
aceasta va fi ultima zămislire. Iată ce spune străbunul,
Totemul cu Cap de Fildeş: „Vreau să se facă ceea ce se
cere făcut!”
Asemeni unei bile lansate împotriva mănunchiului
de bile pentru a-l copleşi şi pentru a provoca cioburi sonore, Totemul cu Cap de Fildeş, cuvânt-simbol, schimonosindu-se dintr-un ţinut zis „real”, amplifică hărmălaia

celorlaltor cuvinte ce ţâşneau din gurile celor mulţi, o
grămadă de „imbecili veseli născuţi pe aiurea”, după
cum spune cântecul citat de Mozaya în scrisoarea sa.
Am uitat că, iniţial, această sintagmă „Cap de fildeş”,
înainte de a fi ridicat la rangul de Totem, nu era decât
un semn marcat pe o hartă pentru a-i călăuzi pe ucigaşii
de elefanţi, veniţi din vreun îndepărtat colţ al Europei,
pentru a hăitui animalele în jurul adăpătoarelor până pe
potecile pe care le cutreierau şi unde puteau fi cu adevărat doborâte.
Urmă lăsată de o lăcomie ce se abătuse asupra elefanţilor, aşa cum omul se repede după aur, această sintagmă
care nu servise decât la a delimita, altădată, un perimetru de vânătoare, urma acum să provoace explozia.
Oricine nu era în stare să-şi cânte descendenţa până
la a şaptea spiţă, adică până la Totem, era numit Ciudăţenie: umanitatea unui astfel de individ trecând drept o
făcătură.
„Pentru moment, panica nu a atras de partea sa decât
cuvinte”, scria Mozaya, cu tonul la fel de încăpăţânat ca
şi cum ar fi vorbit de aceste ploi năprasnice anunţate de
vânturi puternice, care nici nu apucă să se abată asupra
lor, că oamenii se şi pregătesc să fugă, înainte să-şi dea
seama că cerul s-a înseninat din nou fără motiv.
Şi ştiu bine că fanfaronada este sfiala marilor răniţi.
Traducere de Dana Cernuşcă

POEZIA FRANCEZĂ CONTEMPORANĂ

MICHEL DEGUY - TEORIA
ANAMORFIZEI POETICE

M

Michel Deguy, născut la Paris în 1930, poet şi filosof
francez, este cunoscut ca având particulara abilitate de a
reuni simbiotic practica poetică şi gândirea metodic reflexivă, proprie formaţiei sale filosofice. În prezent este
profesor de literatură franceză implicat scriitoriceşte în
procesul redacţional al unor reviste de prestigiu precum
Critique, sau Les Temps modernes - revistă fondată de
Jean Paul Sartre. Între 1990 şi 1992 preşedinte al Colegiului internaţional de filozofie ( Collège international
de philosophie), iar din 1992 până în 1998 al Casei Scriitorilor (La Maison des Ecrivains). Este redactorul şef al
revistei literare Po&sie, pe care a creat-o în 1977. Este
de asemenea activ şi ca traducător din Martin Heidegger,
Gongora, Sappho, Dante Alighieri şi diverşi poeţi americani. Michel Deguy a scris peste treizeci de cărţi publicate
în Franţa şi traduse în numeroase limbi, primind numeroase premii, printre care în anul 1998 Marele Premiu
naţional de poezie (Grand Prix national de la poésie), iar
în 2004 Marele Premiu al Academiei Franceze (Grand
Prix de l’Académie Française).
Michel Deguy se defineşte pe sine nu ca simplu poet,
ci mai degrabă dintr-o perspectivă realţională de tipul
cauză-efect cu propria-i creaţie « scriitor de poezii »- sau
într-o nouă viziune antropologică a poetului analog Creatorului : « Eu sunt Cel ce Sunt « / versus/ « poetul care
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caut să fiu ». Munca sa creativă presupune sisific continua trudă a găsirii formulei alchimice perfecte care să reunească într-un tot unitar şi indivizibil gândirea filozofică, poezia şi referinţele culturale, pe acordurile ritmice
ale portativului poetic modern. Ca filosof « de profesie »
are abilitatea de a împăca tradiţia poetică şi turnurile radicale aduse în poezie de structuralism şi poststructuralism. Gena sa filosofică, mereu însetată de noi întrebări
revelatoare, îl determină să se întrebe mereu în poezia sa
şi în teoria sa poetică ce este acest straniu şi contradictoriu obiect, constituit în limbă, dar totuşi, atât de diferit
de ansamblurile lingvistice, de enunţul simplu, discursivitate, dicţie, în-scriere. De aceea, pentru Michel Deguy
poemul nu este o aparenţă, o creaţie voluntară şi controlabilă, o comutare, permutare şi compunere prin semne
lingvistice; poemul pentru Michel Deguy există. În poezia sa ideea şi limbajul nu suportă inerţia, ci au mereu noi
forme, noi existenţe. Acest « scriitor de poezii » refuză să
considere poezia drept gen; mai degrabă poezia este un
dat, o perspectivă critică şi ritmică a gândirii, a ideii. Numit de către Jacques Derrida « poet al tărâmurilor promise », atitudinea lui nu este doar curiozitate, ci interes
dureros pentru ceea ce este şi ceea ce urmează să fie. Deguy este un poet al tărâmurilor mişcătoare, al viitorului,
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al schimbărilor şi experimentului, dar şi poet încă sensibil la literatura şi estetica trecutului.
Încercarea sa de-a defini poemul duce la alcătuirea
unei imagini inclusive, a echilibrului şi simbiozei părţilor componente, în virtutea formării unei identităţi «rotunde», atomic indivizibile a acestuia: poemul este făcut
din secvenţe în care «imaginile, figurile stilistice şi ritmul
sunt indivizibile». Astfel poezia sa este o continuă anamorfoză, este sintetizarea şi forma cea mai concentrată a
ideii eliberate prin figuri lingvistice şi armonizate ritmic,
existenţă concentrată asemnei luminii printr-o prismă
inversă. De aceea, poemul său este cel care creează propoziţiile, ieşit fiind de sub jugul sintaxei clasice, el crează
noi înţelesuri la fiecare nouă lectură. Punctuaţia nu are
utilitate; subordonarea, juxtapunerea, sensul se creează
prin lectura poemului revelator. Combinatorica semnelor lingvistice este sursă inepuizabilă de sensuri multiple;
poemul său nu cere o lectură, ci „citiri” multiple, ca întrun puzzle mereu deschis.

leşuri şi păr în şanţul de sare
un elefant îl huleşte pe Poseidon)
Tu nu-mi lipseşti mai mult decât cei
pe care nu-i cunosc acum
orfic ai devenit.M-am lepădat de prezenţa ta aruncând-o
în multe văi.
Tu m-ai prefăcut în gazdă
sau inventez
Suportându-ne unul pe altul
(Figurations, 1969)

Pietà

Într-o pietà e multă milă
în zori împarte averea ei
şi aşa in fiecare zori de zi
E pietà ce redă fiul întregii lumi
-în zori un scrib semnează pe piatra un poem
hărăzindu-l celor nefericiţi
Într-o zi în zori pieta prinde viaţă
îşi mişcă genunchii
dând liber fiului în lume
În taină îşi măsoară pierderea
-pe care un scrib i-o scrie cu milă
într-un poem
semnând cu sufletul pe piatră
hărăzindu-l apoi celor nefericiţi.
(Ouï dire / Poésie vol. I, 1973)

Cine Ce

PROZĂ

Îmi lipseşti, dar
nu mai mult decât cei pe care nu-i cunosc
Eu îi inventez suflând de pe feţele tale
pământul cândva bogat în lumi
când fiecare rege cârmuia o insulă
cântărindu-şi bogăţiile (cenuşă de
păsări, mangan şi salamandre)
şi când naufragiaţii împărteau malurile
Acum tu îmi lipseşti, dar
nu mai mult decât cei pe care nu-i cunosc
a căror nerăbdare le-o citesc pe faţa ta
Ţi-am aruncat rânjetul reveriilor
te-am tratat cu indiferenţă
(mai sunt vestale care se duc înapoi spre Pacific
apa fumegă, e după plecarea credincioşilor
oceanul salivează ca un mongol pe perinele patului
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E multă vreme de când tu nu exişti
chiar dacă ai faţă uneori celebră şi sieşi suficientă
Cum te iubesc. Nu ştiu. De demult
te iubesc cu indiferenţă. Te iubesc cu ură.
prin ignorare, prin murmur de laşitate
cu încăpăţânare. Uneori perfid.
Te iubesc pierzându-te pentru a mă pierde
eu sunt cel care refuză să fiu umbră
sau vântul
din pupa (acest balcon forjat din sare)
târât brutal de valuri
Acum ce
gură pedepsită ne măsoară inima
şi ne plânge-n orbită
te întreb sincer de-l ştii pe al treilea.
(Tombeau de du Bellay, 1973)

Capăt

De ce revine această formulă îndrăgită
„ Încă odată la capătul lumii”
Ce este capătul, ce este „capăt”, a fi la capăt
Marginea la Baudelaire şi
Terasa principilor lui Rimbaud
cu vedere spre lume şi totul ca şi cum
va fi trecut pe aici / cineva va trece din nou pe acolo.
(Gisants 1985)
Traducere de DANA -ALINA BĂETU

Universalis

Născută la Tolfa, pe meleaguri
romane, Eugenia Serafini îşi desfăşoară activitatea polivalentă între
poezie, pictură şi grafică, între performances şi instalaţii realizate în
decoruri neconvenţionale (Cafè Notegen, Museo Canonica şi… Accademia di Romania) şi scena teatrală, fără a omite o îndelungată carieră
universitară (când am cunoscut-o,
la Roma, în primăvara lui 2004, preda desenul la Academia de Ilustraţie şi Comunicare Vizuală din Cosenza). De la Roma la Veneţia, Milano, Florenţa, neocolind Brazilia
(San Francisco la Vitória), Egiptul
(Luxor) sau America (New York),
cu repetate popasuri rodnice în România (Blaj, Bechet, Craiova, Iaşi şi
aşa mai departe), Eugenia Serafini
îşi poartă sensibilitatea artistică pe
meridianele lumii încântând publicul iubitor de frumos printr-o etalare rafinată, la confluenţa artelor. Volumul său Piccola utopia. Frammenti
per un ideale a văzut lumina tiparului în ţara noastră în tălmăcirea lui

A

George Popescu, sub titlul Oglinda sufletului (Craiova, 2001). Poeziile sale au fost traduse în limbile engleză, rusă şi arabă, precum şi
în limba română (Dragoş Cojocaru,
în „Convorbiri literare”, iunie 2004;
Eleonora Cărcăleanu, „Convorbiri
literare”, decembrie, 2008). Printre
alte premii care i-au încununat truda în câmpul sunetelor frumos sunătoare enumăr aici Brianza Inedito şi Firenze Libri. Eugenia Serafini
mai practică şi critica de artă şi de
poezie, publicându-şi reflecţiile în
revistele „Archeologia”, „Arte Nuova Oggi”, „Arte”, precum şi în revista
„Folium”, întemeiată de ea împreună
cu soţul ei, distinsul profesor, arheolog şi epigrafist Nicoló Giuseppe
Brancato, ca expresie a instituţiei
ARTECOM (Accademia in Europa
di Studi Superiori ONLUS), cu sediul la Roma, fondată de cei doi minunaţi oameni şi prieteni ai noştri în
de-acum îndepărtatul an 1978.
Fragmentul pe care îl propun
cititorilor revistei „Hyperion” este

Eugenia SERAFINI

Poveste pentru o inimă de copil

Adesea bătrânul o găsea pe Giuggiola şezând la marginea
timpului, aşteptând amurgul: cu căpşorul în mâini, spera
ca visul ei să-şi facă apariţia.
În ochii ei, Renato vedea un fel de lumină, care parcă
i se propaga în păr, pe chip, apoi pe piele, şi din când în
când aproape că i se părea că micuţa devine în întregime
luminoasă şi pulsează ca o inimă sau ca o stea: aproape
că i se făcea frică. Dar nu, era tandreţe, fiindcă găsea la ea
atâta emoţie câtă nu mai văzuse de când fusese… ei bine,
da, de când fusese copil.
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scurt dar încântător prin simplitatea
expresiei şi a sentimentelor, prin aspiraţia suavă către o lume mai senină şi mai pură. Această proză scurtă
face parte din volumul Canti di cantaStorie. Il mio teatro di performance
(Edizioni ARTECOM-onlus, Roma,
2008), cu un Cuvânt înainte semnat de (între timp, regretatul) Mario
Verdone, profesor emerit al Universităţii La Sapienza, şi o Introducere
realizată de Luigi Redine, director
al Academiei de Artă Dramatică „P.
Scaroff ” din Cetatea Eternă. În carte (însoţită de un DVD cu imagini
elocvente extrase din numeroasele performances ale artistei), textul
apare precedat de o explicaţie: „poveste scrisă dintr-un foc şi dedicată
visului, utopiei şi lui Renato Sirabella, prieten drag, dascăl de Arhitectură la A.R.C.I. în anii ’70, pictor
şi om de profundă cultură şi fantezie.
Povestea e ilustrată de picturile mele
în acuarelă” – şi de indicaţia scenică
(fără nevoie de traducere): narrato
con partecipazione…

Sau iubise.
Visul, visul! Ar fi vrut să o determine să se joace şi
uneori izbutea: „clopotul”, cu „micuţul”, „coarda”… dar
mai apoi ea revenea întotdeauna la visul ei. Îl căuta cu
ochii, cu inima, cu toată mica ei fiinţă.
Bătrânul o vedea cum se transformă, cum se aprinde
cu o lumină aparte, cum pulsează de tandreţe şi atunci
înţelegea că venise momentul s-o lase să viseze şi să spere,
să spere şi numai să spere…
„Trebuie să fiu atentă” spunea mica Giuggiola „să nu
las să treacă visul meu, altfel cine ştie când o să-l mai pot
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prinde! De-acum au trecut atâtea solstiţii şi nu poate să
mai întârzie”.
„Dar ce ştii tu de solstiţii!” îi spunea bătrânul, pufnind
din pricina acestei poveşti care îi umplea zile întregi, odinioară goale şi lungi şi reci, „numai oamenii mari cunosc
sensul acestor cuvinte.”
„Ba îl cunosc şi eu” răspundea fetiţa „fiindcă în vise
se socotesc solstiţiile, nu zilele şi anii. De aceea, când mă
întrebi, nu ştiu să-ţi spun câţi ani am şi nu ştiu să-ţi spun
dacă visul meu l-am visat ieri sau mâine, dar ştiu că era
un solstiţiu de vară ultima dată când l-am văzut… Era o
noapte tare frumoasă şi cădeau o mulţime de stele: m-am
temut că o să cadă toate şi mă pregăteam să mă retrag de
la marginea cerului când am simţit că îmi doream atât de
mult visul meu şi că inimioara mea devenea mare, mare,
şi în timp ce cădea ultima stea m-am pomenit în visul
meu: iar Lino era acolo: – Te aştept de atâta vreme – mi-a
spus el –: mă temeam că n-o să mai vii. Pentru tine am
desenat toate cerurile şi lucrurile pe care le-am văzut. –
Lino şi-a deschis mâinile şi din ele au ieşit vocale, bule de
săpun şi licurici, fulgi şi pietricele colorate care străluceau
ca nişte stele şi cădeau drept în mâinile mele. Erau atât de
multe, încât nu reuşeam să le ţin şi în curând visul meu
s-a umplut.
– Încetează! i-am zis. Altfel, visul nostru va fi atât de
greu, încât vom cădea prin cer şi nu ne vom mai opri din
rostogolit! – Lino m-a privit îngrijorat şi a închis mâinile.
Licuricii, bulele de săpun şi fulgii au încetat să mai iasă,
iar Lino a făcut cu degetul mic o găurică mică, mică, şi
acestea au început să se ducă încetul cu încetul formând
o dâră luminoasă, un soi de fir de mătase, de pânză de
păianjen lungă, lungă, lungă, şi atunci m-m gândit: chiar
dacă visul meu se va pierde, o să-l regăsesc urmărind
pânza de păianjen sau firul de mătase.”
Giuggiola se întoarse să-l privească pe bătrân: acum ea
vorbea cu o feţişoară înţeleaptă pe care el n-o mai văzuse
şi adăugă: „Iată de ce stau pe marginea timpului şi privesc
stelele” şi oftă, apoi se întoarse din nou să-l privească „şi
o să găsesc visul meu!”
Bătrânul Renato şi-a dat seama prea târziu că plângea şi atunci, pur şi simplu, ca un copil, s-a aşezat lângă
Giuggiola şi s-a apucat şi el să privească stelele.

Ca fetiţa să şi-l regăsească pe al ei, dar acela era visul
fetiţei: şi al lui?
Nu avea vise: era adevărat, nu mai avea alte vise în afara celui pe care fetiţa i-l strecurase în inimă! Ce vis putea
să aibă un bătrân ca el: o casă, o grădină, o livadă? Le avea.
O privi pe fetiţă: ar fi vrut, asta da, să o ia de mână şi
să-i spună poveşti, să se joace cu ea şi s-o vadă zâmbind,
iar când venea vremea şcolii să o ducă şi să o aducă şi apoi
s-o vadă jucându-se cu toţi ceilalţi copii. Dar fetiţa asta de
lângă el, această Giuggiola palidă şi bălaie, picată dintrun vis, se obosea când juca jocurile pământeşti şi nu voia
să se joace mult timp cu ceilalţi copii.
„Ei scriu, merg la şcoală, la sala de gimnastică, se uită
la televizor, la televizor şi iar la televizor! Nu se opresc niciodată la marginea timpului să asculte visele, să le caute.
Şi tu la fel! Fiindcă nici tu nu priveşti norii: nu vezi cum
se joacă ei cu noi? acesta s-a ascuns într-un căluţ, celălalt
într-o floare. De ce copiii se uită la televizor în loc să se
joace cu norii?”
Renato îşi scărpină fruntea. „Ce ştiu eu!” bâigui el uimit şi vreme de trei zile n-a mai văzut-o pe fetiţă. În a
patra zi a găsit-o în grădină, numărând nestematele din
copaci, şi privindu-le fascinată.
„Ce faci? Ai înnebunit?”
„Privesc cum cresc nestematele. Erau mici, mici, iar
acum au devenit deja mai mari. Mai încolo se vor preschimba într-o dantelă întinsă între cer şi pământ şi
atunci o să mă pot întinde pe iarbă şi poate că îmi voi vedea visul la echinocţiul de primăvară.”
Atunci, marele bătrân o luă pe genunchi şi se apucă să
numere nestematele cu ea.

***
„Ce o să faci la solstiţiul de vară?” o întrebă într-o zi
Renato.
„Nu ştiu”, răspunse ea, „dar vor fi o mulţime de stele,
mai multe ca de obicei; o mulţime de vise, mai multe ca
de obicei şi o să le pot prinde la solstiţiu sau în noaptea pe
care voi o numiţi a Sfântului Laurenţiu, fiindcă atunci o să
cadă multe, nespus de multe.”
„Da, aşa e” zise bătrânul, „dacă vei vedea căzând o stea
în noaptea Sfântului Laurenţiu, îi vei putea cere să-ţi îndeplinească o dorinţă, iar ea o va face.”
***
Aproape că se căi imediat că i-a spus asta: dar, oricum,
La solstiţiul de iarnă au văzut trecând toate bulele de ce mai putea schimba?
săpun albe. Jeturile de zăpadă şi de gheaţă păreau nişte
Fetiţa fusese dintotdeauna împrăştiată, poate că nu era
globuri din pomul de Crăciun şi Renato s-a gândit că ar cu totul normală, dar era atât de frumuşică şi de delicată
înveseli-o pe fetiţă spunându-i: „Poate că Moş Crăciun o încât semăna cu o rază de lună! Cum să nu simtă inima
să-ţi aducă visul tău şi o să poţi pleca cu el, deşi îmi va pă- tresăltându-i în piept atunci când o privea?
rea rău că te pierd!”
Dar fetiţa îi răspunse cu o anumită asprime: „Nu! ViAcum fetiţa îl mângâia adesea pe obraji şi îl privea
sul meu aparţine unei alte lumi: lumea viselor, aceea ade- cu ochii ei verzi visători, îl privea adânc, adânc, până în
vărată, unde nici tu nu vei mai putea intra” şi se întoarse adâncul inimii lui, iar el simţea adâncimea acelei priviri
să-l privească şi îl văzu trist şi adăugă „decât dacă vei re- şi nu putea nici să se tragă îndărăt, nici să ascundă nimic.
deveni copil. Numai visele copiilor sunt adevărate!”
Şedeau împreună din ce în ce mai des, la marginea ceBătrânul se simţi nefericit şi neputincios şi mânios: „Ia rului, privind stelele şi ţinându-se de mână, bătrânul şi
te uită cum trebuia să-mi răscolească mie viaţa micuţa fetiţa.
asta! Care va să zică, visele unui bătrân nu preţuiesc cât
ale unui copil? Oare un bătrân a încetat să mai viseze?”
Simţea şi el în inimă o fierbere nouă, o aprindere şi o
Aşadar, care era visul lui?
pulsaţie uitate de ani de zile; îl entuziasmau licuricii din
fundul grădinii, norii de aur de la amurg şi se întrecea cu
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Giuggiola aruncând spre cer bule de săpun: mai multe,
mai multe, mai muuuuulteeeeee…
Râsul lui se contopea cu al fetiţei şi îi suna străin în
propriile urechi: se întorcea să vadă dacă nu cumva în
grădină sau în livadă nu era altcineva care râdea, râdea,
râdea…

În acea noapte, noaptea Sfântului Laurenţiu, a fost o
ploaie de aur, numai de stele, atât de bogată, atât de veselă
cum nu mai văzuseră niciodată!
Am rămas amândoi cu nasul în sus, privind, privind,
privind: iar bătrânul se gândi îndelung la fetiţa lui, strângându-i cu putere mâna ei mică, în timp ce urmăreau împreună căderea stelelor: când fetiţa se întoarse, bătrânul
Trecu şi solstiţiul de vară: Renato, fericit, uita că purta- avu timp să-i vadă ochii, care străluceau din ce în ce mai
rea fetiţei i se păruse cândva ciudată şi îşi amintea numai verzi, străluceau, străluceau ca nişte stele!
mânuţele ei uşoare, alergarea ei foşnitoare printre tufişuNu ştiu cât timp o fi trecut de atunci, câte solstiţii or fi
rile de trandafiri, privirea ei îndreptată spre stele…
eşalonat visele bătrânului, dar se spune că un băieţel, în
„O să te visez mereu”, îi spuse ea într-o seară, „până seara Sfântului Laurenţiu, a văzut un bătrân mare şezând
când vei veni şi tu în visul meu!”
la marginea cerului, numărând stelele căzătoare.
Bătrânul râse, mângâind-o: acum nu mai era paliBăieţelul l-a strigat şi când bătrânul s-a întors să-l pridă, palidă, aproape transparentă: era rozalie ca o petală vească, a văzut că ochii îi străluceau ca nişte stele! Şi se
proaspătă, ca un boboc de glicină sau de trandafir, şi asta mai spune că, acum, există un băieţel care şede la marginumai datorită lui.
nea timpului, numărând stelele.
„Da”, îşi zise el mulţumit, „asta se întâmplă datorită
Prezentare şi traducere: Dragoş COJOCARU
mie.”

Geo Vasile
Despre trei evenimente ale literaturii universale:

C

NONAGENARUL ŞI
FRUMOASA ADORMITĂ

Cel dintâi fiu al telegrafistului
Gabriel Eligio Garcia şi al Luisei Marquez Iguaran, Gabriel
Garcia Marquez, s-a născut în
1928 (sau 1927, după alte surse) la Aracataca, un cătun de
coastă din Columbia. A crescut în localitatea Riohacha la
bunicii materni, colonelul Nicolas Marquez şi consoarta sa
Tranquilina Iguaran. Luându-şi
diploma de bacalaureat la un
colegiu din Barranquilla, viitorul romancier se mută la Bogota pentru a face studii universitare. Jurisprudenţa şi ştiinţele
politice îl cam lasă rece, aşa că
după 1948 preferă să lucreze în provincie, fie ca redactor şi
reporter,
fie ca editorialist. La invitaţia lui Alvaro Mutis, Garcia
Marquez revine la Bogota în 1954 spre a fi angajat pe post de
critic de film la ziarul “El Espectador”. După scurte sejururi în
Anglia, Venezuela
sau Mexic, unde i se naşte al doilea fiu dăruit de soţia sa
Mercedes Barcha, se transferă în 1961 la New York, în calitate de corespondent al agenţiei de presă Prensa Latina. În 1967
îi apare cartea ce urma să-i aduca notorietate mondială, “Un
veac de singurătate”, romanul familiei Buendia din Macondo,
la graniţa dintre relatarea realistă, canonică şi cea magico-fantastică şi poematică. Din 1975 Garcia Marquez poate fi întâlnit
alternativ în Mexic, Cartagena de Indias, Havana şi Paris. În
1982 i se acordă premiul Nobel pentru literatură.
Spicuim din bibliografia sa cărţile care au fost reeditate
sau au apărut în biblioteca Gabriel Garcia Marquez a Editurii RAO: “Incredibila şi trista poveste a candidei Erendira şi a
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bunicii sale fără suflet”, “Ochi de câine albastru”, “Toamna patriarhului”, “Cronica unei morţi anunţate”, “Dragostea în vremea holerei”, “Generalul în labirintul său”, “Douăsprezece povestiri călătoare”, “Despre dragoste şi alţi demoni”, “Ştiri despre
o răpire”, “Aventura lui Miguel Littin, clandestin în Chile”, “A
trăi pentru a-ţi povesti viaţa”.
Cu toate că a fost precedat de o îndelungă publicitate şi supus unor modificări de text menite să
zădărnicească manevrele editorilor piraţi, romanul cel mai
recent al lui Gabriel Garcia Marquez,
“Memoria de mis putas tristes”, publicat în 2004 şi tradus în
acelaşi an în limba română sub titlul
Povestea târfelor mele triste (Editura RAO, 2004, 122 p, autoarea excelentei versiuni româneşti fiind hispanista Tudora
Şandru Mehedinţi) nu numai că nu dezamăgeşte, dar se citeşte
dintr-o răsuflare. El venea să umple cam un deceniu de absenţă a ficţiunii în opera marelui narator columbian, împreună cu
frumoasa autobiografie „Vivir para contarla” (2002): viaţa reală
şi creativitatea literară făceau vizibile şi palpabile acele scenarii ca aparţin deja marii geografii a romanului din toate
timpurile.
Fundalul Poveştii târfelor mele triste este în reluare, ca să zicem aşa, acelaşi orăşel între
Barranquilla şi Macondo, nu departe de estuarul fluviului
Rio Grande, în timp ce în centrul relatării
se află unul din numeroasele bordeluri, o constantă a romanelor lui Garcia Marquez (să ne gândim doar la candida Erendira), dar şi a prozei latino-americane. Orăşelul e liniştit, aparent lipsit de violenţă şi siluiri, deşi o crimă tot are loc: un bancher este asasinat într-una din încăperile bordelului
patronat de septuagenara dar încă iscusita Rosa. Intrigantă
rămâne doar prezenţa unui individ (funcţie) numit „Abominabilul-Om-de-la-Nouă”, adică cenzorul ziarului la care lucrează
protagonistul. Critic muzical, afemeiat, frecventator al bordelurilor încă din copilărie, acesta intră în scenă cu ocazia împlinirii a nouzeci de ani: „În anul în care am împlinit nouăzeci de
ani, am vrut să-mi dăruiesc o noapte de dragoste nebună cu
o adolescentă fecioară. Mi-am adus aminte de Rosa Cabarcas,
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patroana unei case clandestine care obişnuia să-şi încunoştinţeze clienţii statornici când avea vreo noutate disponibilă”.
Acest gând trăsnit şi aparent pervers, va să devină un moment de cumpănă şi totodată un nou început în viaţa eroului ce
se decide în fine să facă mărturisiri complete şi necosmetizate,
spre a-şi uşura cugetul. Excentric, intelectual risipitor aflat mereu la un pas de faliment (ajungând
să vândă bijuteriile familiei, spre a-şi plăti nişte datorii), pasionat de muzică clasică, ziarist solitar
şi fără performanţe, incompatibil cu o relaţie de durată,
cum ar fi căsnicia, naratorul este un burlac profesionist, chit
că încercase să urmeze sfaturile frumoasei şi iubitei sale mame,
italianca Florina de Dios Cargamantos. Din ziua în care a preferat să-şi urmeze instinctul, rupând relaţia cu superba
Ximena Ortiz, mireasa care tocmai îl aştepta s-o însoţească la biserică, se resemnează cu viaţa sa de single, fără să se
plângă de sărăcie sau singurătate. Femeile nu-i lipsesc (ba chiar
credincioasa
fată-n casă Damiana este îndrăgostită de el, îndrăznind să
i-o spună abia la bătrâneţe), şi nici o seamă de satisfacţii intelectuale, chiar dacă ţinute în surdină. În perfectă complementaritate cu atmosfera epicureică şi nostalgia învăluitoare ce se
fac simţite ca un parfum personalizat al cărţii, bătrânul, imoralul, egolatrul nostru erou trăieşte un şocant episod de convertire: în faţa nudului adormit, mai precis sedat cu bromură şi valeriană de Rosa Cabarca, al fecioarei pe patul din odaia bordelului (scenariu preluat din „Frumoasele adormite” de Kawabata) descoperă dragostea, sfiala, pudoarea, tandreţea, adoraţia.
Sentimente ce-i rămăseseră necunoscute până atunci, de vreme ce viaţa lui fusese aproape un veac de dezordine amoroasă,
de stridente relaţii grăbite, aproape mecanice cu profesioniste
ale amorului tarifat.
Aşa se face că în acea noapte şi în cele ce vor urma clientul
special al bordelului va iscodi, descoperi şi respira viaţa intimă
a „frumoasei adormite” (pe care o botezase cu un nume dintro legendă a locului, Delgadina) având cu ea un dialog platonic,
silenţios în limbajul trupului şi adoraţiei. Nopţi ce vor deveni un izvor de fantezii diurne ale îndrăgostitului (nescutit, bineînţeles, de crize de gelozie), numai bune să-i populeze zilele
şi casa, „frumoasa adormită” apărându-i în diverse ipostaze şi
vârste, ca adolescentă ingenuă şi femeie provocatoare, ca bătrână soaţă credincioasă etc. O fantasmă ce-l face, pentru prima
oară în lunga şi haotica sa viaţă, să simtă magia creatoare şi înrobitoare a iubirii.
Păstrându-se în rama realismului epic (ambianţe, figuranţi,
interioare, inclusiv portretele bătrâneţii, ale declinului, ale tristei ratări pe fundaluri de clarobscur) naraţiunea glisează din
prezentul acelor nopţi ale revelaţiei frumuseţii virginale (asemănătoare sculpturilor lui Praxiteles, cu aer androgin) spre celelalte femei, reale, încă în viaţă şi care pot depune mărturie
despre cum a fost viaţa lui, a celui numit deloc întâmplător de
madama bordelului „învăţatule”. Conversaţia dintre ei, în ciuda
tonului tăios de ultimatum, are ceva din complicitatea unui ritual tainic, căci Rosa face parte din „povestea târfelor” sale care
l-au iubit illo tempore pentru mitica lui virilitate, şi totodată
l-au respectat pentru rangul şi reputaţia de om fin.
Consolându-şi cititorii printr-un surâs complice şi oarecare cruzimi de limbaj, acest scurt roman scânteietor de ironie
şi temeritate, nu-şi ascunde sursa inspiratoare.Gabriel Garcia
Marquez aduce un omagiu japonezului Kawabata, citând o
frază din „Frumoasele adormite”, înainte de a-şi începe propria povestire. Preia ritualul şi motivul întâlnirii bărbatului
bătrân cu trupul feminin în pârg, cu toate consecinţele de rigoare în plan psihic. Povestea târfelor mele triste râmâne totuşi
un roman latino-american şi totodată european, mai ales prin

140

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

bogatele aluzii literare şi muzicale, care confirmă renumele autorului de trubadur al iubirii, precum şi de teoretician al curajului de a trăi. Desigur, depănarea filonului epic rămâne fascinantă, elementele magice, simbolice şi docte cuceresc, dar neîntrecută rămâne virtutea povestitorului de a explora incoruptibila prospeţime şi nesfârşitele resurse ale sufletului omenesc.

S

Eugenio Montale în româneşte,
o antologie reprezentativă

Sunt întipărite pentru totdeauna în mintea, inima şi
literatura generaţiilor de absolvenţi ai facultăţii de italiană de la Universitate celebrele
incipit-uri montaliene:”Non
chiederci la parola che squadri
da ogni lato / l’animo nostro
informe…”Spesso il male di
vivere ho incontrato… „Gloria del disteso mezzogiorno…
”Avrei voluto sentirmi scabro
ed essenziale…”Se la ruota
s’impiglia nel groviglio / delle
stelle filanti…”Come la scaglia
d’oro che si spicca / dal fondo
oscuro e liquefatta cola…”Solo
quest’iride posso/lasciarti a testimonianza/d’una fede che
fu combattuta...”. Citatele sunt din cuprinzătorul florilegiu
bilingv apărut la Editura Paralele 45, Ossi di seppia (din nefericire ultimul cuvânt cules greşit chiar pe copertă - sepia).
Oase de sepie, 2008, 283 p, îngrijit şi tradus de poetul şi italienistul Ilie Constantin. El apare la puţină vreme după antologia bilingvă Poesie. Poezii, 2006, 376 p, ediţie îngrijită de
Şerban Stati ce figurează şi în calitate de traducător, alături
de Florin Chiriţescu, Ilie Constantin, Marian Papahagi şi
Dragoş Vrânceanu. În ciuda judicioasei prefeţe semnate de
Pietro Cataldi, senzaţia de colaj mozaicat dată de acest din
urmă volum este indeniabilă, datorită şi feluritelor voci ale
traducătorilor interpretând partitura montaliană.

Revenim la antologia montaliană semnată de Ilie Constantin, care aşa cum aflăm din propria mărturie introductivă l-a cunoscut personal pe poetul genovez în 1965 în biroul de la “Corriere della Sera” şi este primul său traducător în România. Cuvântul- înainte de Edgar Papu ce-a
însoţit acea premieră absolută din 1967 şi un eseu din 1970
al lui Ştefan Augustin Doinaş postfaţează actuala antologie. Sunt selectate texte din volume care l-au consacrat pe
Montale, nu doar ca poet, ci şi ca un maître à penser, oricum ca un reper estetic şi civic în vremuri de restrişte pentru întreaga Europă, pentru italieni, inclusiv pentru scriitori şi artişti. Debutând în deceniul doi al veacului XX, clasicizantul Montale, înrâurit de rezoluţiile ermetice ale unui
Parronchi sau Luzi, interferează cu neorealismul unui Pasolini sau cu neoavangarda generaţiei botezate i nuovissimi
(Giuliani, Pagliarini, Sanguineti, Porta etc.). Cel din urmă
avatar al poetului este totuna cu dicţiunea profetică, epigrafico-aforistică a cărţilor în chip de jurnal, marcate de biografism şi sarcasm, comportamente tipice pentru cultura
postmodernă.
Aşadar, Eugenio Montale (Genova 1896- Milano 1981)
slujeşte poezia veacului său vreme de 65 de ani ca martor,
actor şi senzor al unei crize istorice şi existenţiale (războaie,
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dictaturi, coşmarul atomic) care a marcat ireversibil Ocidentul. Confruntându-se în primul rând cu lipsa semnificaţiei şi a sensului vieţii, poetul aruncă în joc marile sale
metafore revelatorii, un intens, subversiv contrapunct între
consternare, perplexitate, disidenţă, opoziţie. Iată un exemplu de traducere ce trimite printr-un muzical trobar clus la
ritmurile lui Ion Barbu: “Nu cere vorba care scrutează în
echer/informul nostru suflet, şi-n litere de foc/de-a-ntregul
îl declară, ca un şofran sub cer/lucind pierdut în câmpul
prăfos, către mijloc// Ah, omul ce se duce călcând fără habar,/al altora şi sieşi prieten, nu veghează/la umbra sa pe
care arşiţa de amiază/i-o scrie pe un zid cu varul rar!// Nu
mă-ntreba formula ce-ţi cască lumi afunde,/ci strâmbă vreo
silabă ca ramul anonim./Azi doar un lucru îţi putem răspunde: ce nu suntem, ce nu voim”
Fapt e că arsenalul imaginarului lui Montale a intrat în
istoria poeziei şi în conştiinţa publică încă în timpul vieţii poetului, (ceea ce a motivat pe deplin juriul Academiei
Suedeze să-i acorde în 1975 premiul Nobel) fie că era vorba de peisajul mediteranean al Liguriei din „Ossi di seppiaOase de sepie” (1928), un corespondent în linie simbolică
al Ginestrei leopardiene, de valorile cardinale ale Florenţei
umaniste din „Le occasioni-Prilejurile” (1939), fie de poezia din „La bufera e altro-Furtuna şi alte poeme” (1954),
datorate etapei milaneze a unui Montale confruntat cu
efectele noii societăţi de masă şi ale consumismului frenetic; ciclurile “Flashes e dediche- Flaşuri şi dedicaţii” şi “Satura” (1962) vin să extindă ambitusul opţiunilor tematice
personalizate de inconfundabila grifă stilistică montaliană.
Mitologia psiho-existenţială din cărţile de tinereţe anticipă
şi includ aventura metafizică din cărţile de maturitate. Poetul care întrupează condiţia proscrisului, subiect sensibil în
dizarmonie cu realitatea socio-istorică, nu-şi poate refuza
nici chiar cea mai mică speranţă de renaştere: “Am atâta încredere că mă arde cu siguranţă/cine mă vede, zice/Iată un
om de cenuşă/fără să ia seama că e o renaştere”. Revoluţionând limbajul poetic al vremii încă impus de stilemele estetizante dannunziene, cât şi de cele patetico-lirice pascoliene, fructificând din mers experienţa simbolistă şi expresionistă europeană, Montale revizitează modelul dantesc, fapt
dovedit de unele proceduri alegorice, lexicale şi prozodice.
Dacă vom adăuga şi empatica admiraţie pentru poetica lui
T.S.Eliot, ne explicăm gradul sporit de dificultate al poeziei
lui Montale în comparaţie cu poezia unui Saba sau Ungaretti, să zicem; ne referim în primul rând la limbajul autorului “mottetelor”, adesea insolit, prosastic, aderent zonelor
materiale, dezolate, sticloase, aride, dizarmonice (bogate,
imposibile detalii de faună şi floră umilă, reliefuri primejdioase, deloc pitoreşti, sunete şi mirosuri stridente, un bestiar
cu zvâcnete, ţâşniri, salturi-fulger, peisaje marine scorojite
de soare, salmastre etc). De toate aceste detalii, inclusiv de
o prozodie complexă (poezii cu rimă , cu formă fixă etc.) a
trebuit să ţină seama traducătorul Ilie Constantin, asumându-şi nu doar o trudă istovitoare ci şi riscuri neîndoielnice.
Nu este departe clipa, scriam noi într-o cronică dedicată antologiei de la Humanitas, când va apărea traducătorul unic, apt să asigure omogeneitatea stilistică pe măsura
operei poetice montaliene; şi iată că el n-a întârziat să apară
în persoana poetului şi eseistului Ilie Constantin care traduce exact şi iluminant, având adesea o adevărată voluptate
a perfecţiunii (fidelitate in care se topeşte alchimic propriul
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har poetic) dar şi graba unui cuvânt sau a unei sintagme
ce poate impieta asupra întregului text montalian. Iată un
exemplu de traducere ireproşabilă: “(...)Lucrurile obscure
tind spre claritate,/corpuri se istovesc în curgere de tente:/
aceasta-n muzici. Deci, în pierderi lente/stă soarta cea mai
bună dintre toate.//Adu-mi tu planta care se înclină/spre
locul unde răsar blonde transparenţe/şi se evaporă viaţa ca
esenţa;/adu-mi floarea-soarelui nebună de lumină”.
Totodată există câteva concesii ale traducătorului Ilie
Constantin ( sugestiile trebuie luate ca nişte variante posibile ale subsemnatului) de dragul rimei, tip “calul de muncă
dărâmat” (p.27) în loc de vlăguit, “arid” (p.40) în loc de sticlos, vârtejurile “antrenează” (p.61) în loc de ridică (este vorba de celebrul poem “Arsenio”, impecabil tradus, ca de altfel
şi alte texte precum “Băile din Lucca”, “Spre Viena”, “Dora
Markus”, “Personae separatae”, “Farmec”,”Ezekiel saw the
weel...”, “Mic testament”, “Ţărmurile Versiliei”, “Primăvara
hitleristă”, “Cocoşul de munte” şi majoritatea mottetelor),
freamăt de “olivi”(p.67), corect măslini, “în cercul” (p.81)
pieţii, sintagmă ignorată, scurtând versul lui Montale; “dialoghează cu un stejăriş”, corect, cu roiurile (sciami, p.134)
din stejăriş, “cutie de păsări”(p.91), corect, cutie de pălării-cappelliera. Ne vine greu să ne explicăm unele cuvinte
prozaice calchiate după original, pentru un poet de talia lui
Ilie Constantin, ca de pildă “incapabili” (p.275), “existibilului” (p.271), “detestă puţin câte puţin” (p.265), “dar istoriei
îi lipsesc/informaţii, nu-şi aplică toate răzbunările./Istoria
boroneşte? fundul apei...” (p.267),”târziu la minte” (p.245),
corect, greu de cap, “cognoscibile” (p.215) ş.a.m.d.
Între „trâmbiţele de aur ale solarităţii” Mediteranei şi
poezia ultimilor ani în formă de epitaf, sentenţe, stoice mesaje exorciste, s-a scurs o viaţă de om. Concluzia: de vreme
ce limbajul este doar pe jumătate zeu şi nu aduce mântuirea
fiindcă nu ştie nimic despre noi şi nici despre sine, poetului nu-i rămâne decât iubirea: “Iată semnul; se ramifică/pe
zidul ce devine auriu:/un foşnet de palmier/ars de sclipirile
zeilor.// Pasul care vine/din seră, atât de uşor,/nu-i pluşat de
nea, e încă/viaţa ta, sângele tău la mine-n vine”.

D

Nichita Stănescu în italiană, o ediţie
bilingvă de Fulvio del Fabbro

De fiecare dată când sentâmplă să recitim versuri
de Nichita Stănesu (1933–
1983), avem revelaţia unei
noutăţi şi frumuseţi inenarabile; şi de fiecare dată
ne reproşăm sincer cum
de putem uita atât de uşor
statura unui poet care a
săvârşit o revoluţie comparabilă cu cea eminesciană.
Aşa cum pe la 1870 în limba
română a fost posibil să se
audă sonurile unor metafore nepieritoare, tip “Venere,
marmură caldă ochi de piatră ce scânteie/ Braţ molatic
ca gândirea unui împărat poet”, tot astfel peste un veac, pe la
1970, poemele lui Nichita Stănescu declanşau una din cele
mai mari aventuri lirice, prin viziune şi expresivitate, menite
să repopuleze deşertul produs de prefabricatele proletcultisHYPERION
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te, pură propagandă versificată.
Prilejul recitirii recente a poemelor lui Nichita ne-a fost
oferit de masiva antologie bilingvă îngrijită de românistul
Fulvio del Fabbro şi apărută la Florenţa: La guerra delle parole, Casa Editrice Le Lettere, 1999, 482 p. Nici un alt poet român n-a avut prilejul să fie prezent în Italia şi la dispoziţia cititorilor italofoni cu peste 200 de poeme, cei doi traducători,
Fulvio del Fabbro şi Alessia Tondini oferind texte din aproape întreaga bibliografie poetică, începând cu “Sensul iubirii”
(1960) şi “11 elegii/Cina cea de taină” (1966) şi terminând cu
“Epica magna”, “Opere imperfecte” (1979), “Opere impersonale/Din periodicele ultimilor ani”.
Ediţia italiană, selecţie a celor mai reprezentative poezii
stănesciene, dezinteresată complet de eventualele concesii
social-politice sau compromisuri conjuncturale ale autorului, cuprinde un studiu introductiv semnat de profesorul de
limbă şi literatură română la Facultatea de Litere şi Filosofie
din Florenţa, nu altul decât traducătorul Fulvio del Fabbro,
intitulat “L’invocazione del nome”, la care ne vom referi mai
pe larg. Cartea mai include o notă biobibliografică, din care
reţinem formulări fericite în privinţa volumului de debut:
recuperarea facultăţilor creatoare ale unui eu decolonizat,
liber să se extindă şi să imagineze fără condiţionări lumea
prin intermediul limbajului, să se bucure de dreptul omului
la invenţia poetică într-un regim care nu prea agrea libertatea şi drepturile individuale. După ce aminteşte de premiile
internaţionale ale poetului, Herder (1975) şi Struga (1982),
Fulvio del Fabbro nu uită volumele postume, cum ar fi cel
antologic de “Poezii”, sub îngrijirea lui Cristian Moraru (Editura Minerva, 1988), “Argotice”, sub îmgrijirea lui Alexandru Condeescu (Editura M.L.R., 1995), “Fiziologia poeziei
– proză şi versuri 1975–1983”, volum alcătutit şi publicat de
acelaşi critic şi editor, cu acordul autorului şi apărut în 1990
la Editura Eminescu. Selecţia ediţiei bilingve s-a efectuat pe
baza antologiei “Ordinea cuvintelor”, (vol. I–II, Editura Cartea Românească, 1985), apărută sub îngrijirea lui Alexandru
Condeescu.
O “Nota di traduzione” semnează traducătoarea Alessia
Tondini care se arată deosebit de calificată în privinţa laboratorului intim al poeziei lui Nichita Stănescu. Disocierile sale
în privinţa poeticii autorului tradus o confirmă cu prisosinţă, de vreme ce ea sesizează, printre altele, că doar eliberând
cuvintele de înţelesul convenţional pentru a crea necuvintele
se poate accede la realitatea simultană ascunsă. Limbajul lui
Nichita se îndepărtează uneori de schemele gramaticale tradiţionale în scopul amplificării gamei propriilor posibilităţi
expresive, astfel că traducătorul este obligat, când şi când, să
se îndepărteze de textul original, de forma acestuia mai ales,
pentru a da relief ideii. Acest lucru se întâmplă mai cu seamă
în momentele de transformism lingvistic, care constituie şi
farmecul textual, vizionar şi totodată ludic al poemelor. Ni se
dau exemple elocvente de treceri de la o clasă la alta morfologică, de invenţii lexicale, de forţări ale canoanelor sintactice,
tip folosirea frecventă de gerunzii sau repetarea obsesivă a
pronumelui personal la persoana a treia masculin , un fel de
refren pentru a evoca o realitate paralelă. Aşadar, soluţiile celor doi traducători s-au impus de la caz la caz, călăuziţi fiind
totuşi de o ideală sinteză a fidelităţii lingvistice cu talentul de
a interpreta, echivala şi valoriza mesajul inovator şi insolit al
originalului.
Meritul ediţiei îngrijite de Fulvio del Fabbro ( traducător, printre altele, al unor cărţi semnate de Emil Cioran: „Al
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culmine della disperazione” (Adelphi, 1998) sau Mircea Eliade: „Diario d’India”, (Bollati Boringhieri, 1995) este cel de a fi
oferit conaţionalilor săi textele unui mare poet român şi european, care prin opera sa a reciclat modernitatea şi a anticipat
postmodernitatea. Traducătorii n-au căzut în plasa prozodiei stănesciene, vrăjitoreşti, făcând abstracţie de rimă în cazul
textelor care o folosesc, oferind o echivalare fluentă, cordială şi totodată proteică, versatilă, volubilă, presărată cu soluţii semantice temerare, dar totdeauna în respectul originalului. Chiar dacă, din raţiuni care deosebesc cele două limbi romanice, ortoepic şi sintactic vorbind, ritmul poemelor n-a fost
păstrat, versiunea italiană concentrează şi destăinuie nu doar
o mare ştiinţă de carte, ani de muncă, ci şi o rarissimă pasiune
pentru poezia lui Nichita Stănescu, acest univers imaginar în
care, aşa cum spune profesorul şi exegetul Fulvio del Fabbro,
abstractul coexistă cu concretul, sentimentul cu viziunea, întro simbioză lingvistică menită să producă o fertilă şi emoţionantă debusolare datorată unei perspective răsturnate a lumii.
Imagini, simboluri, mituri, concepte matematico-fizice ridicate la rangul de arhetipuri sufleteşti sunt ademenite şi strunite în structuri poetice apte să facă din eul poetic un protagonist ce se lasă substituit şi transformat în cuvânt, „organ colectiv al umanităţii” şi ipostază a răscumpărării spirituale. Cititor al tuturor lucrărilor ce s-au scris despre Nichita Stănescu,
citându-le excesiv atât în studiul introductiv, cât şi în „notele”
ce-l însoţesc (într-un elan de exagerată probitate a istoricului
literar şi a omului de bibliotecă), Fulvio del Fabbro descifrează pertinent cele două orientări majore ale codului poetic stănescian: geneza poeziei, poezia ca martoră a propriei naşteri
şi reprezentările ontologice ale poeticii autorului.
Inedită ni se pare analiza celor “11 elegii” care prin subtitlul lor, Cina cea de taină, precizează exegetul italian, vizează simbioza creştină şi cu precădere taina împărtăşaniei. Cu
alte cuvinte, continuă Fulvio del Fabbro, poezia este locul celebrării misterului şi transfigurării prin mijlocirea vinului şi
pâinii cuvântului care eternizează prezenţa reală a poetului
şi reînnoieşte jertfa celui ce s-a sacrificat pe crucea simbolului. Elegiile sunt de fapt 12 şi fiecare reprezintă „un apostol,
a douăsprezecea fiind de fapt o anti-elegie”, cum o numeşte
chiar Nichita, referindu-se la Omul-fantă, ea corespunzând
misiunii lui Iuda. Referindu-se la “Laus Ptolemaei”, criticul
florentin identifică cele două modalităţi danteşti de a concepe
existenţa şi de apropiere de Dumnezeu – viaţa activă şi viaţa
contemplativă –, în timp ce geometria poetică stănesciană nu
i se pare străină de punctele, liniile şi cercurile lui Kandinsky.
Numim mai jos doar câteva poeme traduse ireproşabil, cu regretul de a fi omis cam încă o sută de acelaşi nivel: “Schimbătorul de viteze” (La leva del cambio), “Îndoirea
luminii” (La curvatura della luce), 11Elegii/Cina cea de taină (11 Elegie/L’ultima cena), “Un pământ numit România”
(Una terra chiamata Romania), “Patru afirmaţii în sprijinul
realului” (Quattro affermazioni a sostegno del reale), “Autoportret” (Autoritratto). Iată cum sună în italiană cunoscutele
versuri „Eu nu sunt decât/ o pată de sânge/ care vorbeşte”:
„Io non sono altro che/ una macchia di sangue/ che parla”.
Exemplară este şi versiunea poemului “Acela” (Quello): „Egli
è venuto e mi ha detto:/ la vita/ è un’ assenza/ fra due inesistenze/ Io l’ho guardato a lungo/ gli ho sorriso/ finché/ sono
scoppiato in lacrime”. Ca şi cum Nichita ar fi scris acest apolog ungarettian direct în italiană.
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Schiţă în cărbune - Ion Pecie

PECIE, Ion (numele în acte: Pecin-Cosma Ion), critic literar. Născut
la 13 iunie 1950 în Slobozia-Trăsnitu, com. Popeşti, jud. Argeş. Fiul lui
Theodor Pecie, plugar, şi al Mariei
(n. Zuluf), ţărancă. Şcoala generală
(1957-1965) în Slobozia-Trăsnitu; liceul (1965-1970) „Nicolae Bălcescu”
(actualmente „I.C. Brătianu”) din Piteşti. Facultatea de filologie (19731977), secţia română-franceză, a
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj.
În 1977-78, profesor la Liceul nr. 2
din Mizil; între 1978-1990, profesor

P

la Liceul „Tudor Arghezi” din TârguCărbuneşti; din 1990, profesor la
Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu. A debutat în
„Echinox”, nr. 1/1975, cu eseul „Manole, Meşterul”. În numărul următor a publicat eseul „Ilie Moromete”.
Editorial a debutat cu Romancierul
în faţa oglinzii, (Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1989). A colaborat la revistele „Echinox”, „Tribuna”,
„Steaua”, „România literară”, „Luceafărul”, „Amfiteatru”, „Flacăra”, „Contemporanul”, „Viaţa Românească”,

Primele două eseuri publicate de Pecie (unul dedicat
Meşterului Manole, celălalt lui Ilie Moromete) par anticiparea unui program. Criticul va fi interesat aproape
exclusiv de proză şi mai cu seamă de dimensiunile mitice invelate în romanul românesc. Romancierul în faţa
oglinzii e o suită articulată şi unitară de eseuri dedicate
exclusiv romanelor contemporane, pe baza unei selecţii
severe. Sînt luate în discuţie numai romane şi romancieri
de prim-plan (sau care erau cotaţi astfel în anii 80), cărţi
care au suscitat ample dezbateri, de la Cel mai iubit dintre
pămînteni de Marin Preda, pînă la Ficţiune şi infanterie
a lui Costache Olăreanu (şi trecînd prin Săptămîna nebunilor a lui Eugen Barbu, Don Juan-ul lui Nicolae Breban,
Viaţa şi opera lui Tiron B. a lui D.R. Popescu, Lumea în
două zile de G. Bălăiţă, Galeria cu viţă sălbatică şi Însoţitorul lui Constantin Ţoiu, Trei dinţi din faţă de Marin
Sorescu, Labirintul lui Francisc Păcurariu şi Martorii lui
Mircea Ciobanu). Iniţial (probabil) cronici literare, eseurile bat spre prezentarea monografică, nu fără o sumară
şi eficientă poziţie polemică în raport cu alte interpretări.
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„Literatorul”, „Argeş”, „Astra”, Transilvania”, „Vatra”, „Polemika”. Între 19811987 a deţinut cronica literară în revista „Ramuri”. După 1990 a făcut şi
publicistică în presa din Târgu-Jiu
(sub pseudonimele Ion din Trăsnitu,
Ion Telespectatoru). În 1979 a primit
premiul pentru critică literară al revistei „Tribuna”, iar în 1983 premiul
de critică al revistei „Ramuri”. A mai
publicat vol. Meşterul Manole. Prozatori ai lumii: Creangă, Sadoveanu,
Rebreanu (Editura Viitorul Românesc, Bucureşti, 2001).

Dar interesul lui Pecie cristalizează repede în jurul reţelei
simbolice a romanelor şi mai ales pe substratul mitic al
acestora. Ori de cîte ori romanele îngăduie, comentatorul face ample expediţii de decriptare a acestor reţele şi
substraturi, punînd în valoare nu doar propria erudiţie
(decent prezentată, fără paradă), ci şi construcţia în straturi a operelor respective. Această arheologie de mituri
şi simboluri e operaţia favorită a lui Pecie, cea în care se
desfăşoară cu juisanţă, dar eseurile nu trec nici peste problemele de valoare ori de construcţie epică şi de definire
a personajelor. Scriitura lui Pecie e tranşantă, decisă, şi
nu ezită niciodată să marcheze ineficienţa artistică ori
parazitismul unor pasaje: „Paginile respective – zicel el
despre Don Juan-ul lui Breban – nu sînt rele în sine, însă,
înghesuite în roman, nu au alt rol decît acela de a susţine
o formulă epică” (p. 83). Astfel de tranşanţe sînt frecvente
şi criticul nu se lasă niciodată intimidat – nici de renumele autorului, nici de autorităţile critice. Un exerciţiu de
asemenea observaţii, foarte aplicat, se face, de pildă, pe
Cel mai iubit dintre pămînteni. Rezervele vin, de regulă,
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din principii, nu din simple impresii, şi ele apostrofează
divagaţiile inutile. Cîteodată însă el însuşi manipulează
aceste principii în favorul – sau defavorul – operei respective. Bunăoară, în admirator al celor două romane
– altminteri greu de citit – grupate de D.R. Popescu sub
sigla Vieţii şi operei lui Tiron B., Pecie traduce în bine,
prin sofistică implicită, un defect de-a dreptul structural.
„Autorul – afirmă el la p. 111 – sacrifică deliberat unitatea compoziţională pentru a articula temeinic unitatea
tematică”. De prisos să mai spunem că „unitatea tematică”
nu pretindea un asemenea sacrificiu şi că, exprimată astfel, judecata face eufemisme chiar unde nu e cazul. Dar
chiar şi în plin encomion, Pecie nu-şi pierde uzul raţiunii critice şi punctează deficienţele: „cusut cînd cu fir
de aur, cînd cu fir de mătase împletit în şase, cînd – se
mai întîmplă – cu aţă albă” (p. 139). Deşi sobru de regulă,
Pecie îşi îngăduie şi jocuri de oralitate sau de ironie pe
seama autorilor (rezumînd astfel, imitativ, activitatea lui
Hrisant din Săptămîna nebunilor: „Scoate trei vorbe, bea
o cahvea, refuză a mîncare, începe a se bărbierire şi oboseşte”, p. 50). Dar aventura interpretativă preferată este,
de obicei, „dezamorsarea” simbolurilor ascunse în ţesătura romanelor: „Textul – zice despre Galeria ... lui Ţoiu
– este un cîmp minat, reperarea şi dezamorsarea simbolurilor, evaluarea şi corelarea lor fiind operaţii anevoioase”
(p. 222). Dar tocmai la asemenea „operaţii anevoioase” îi
place lui Pecie să se dedea.
E ceea ce-şi permite în voie în următoarea carte (şi ea
unitară - prin metodă, nu neapărat prin subiect) – Meşterul Manole. Exersate acum pe opere stabilizate definitiv
în canon, cărora nu mai trebuie să le fie făcut alt examen
valoric, eseurile se complac în efervescenţa interpretativă, în joaca hermeneutică. Gheorghe Grigurcu le-a pus
sub semnul „revizitării” şi „revizuirii”, marcînd capacitatea lor de a insolita operele interpretate şi a le surprinde
în noi relaţii. Relaţii prioritar – de nu exclusiv – stabilite
la nivel simbolic (şi cu deschidere spre mitic, îndeosebi
cînd e vorba de Creangă) şi angajînd operele pe alt plan
decît se făcuse pînă acum. Lecturile nu mai ţin la principiul adecvării, renunţă la „bun simţ” şi se prind direct în
aventuri temerare de corelare şi conotare. Intrepretarea e
la limita ludică a inteligenţei asociative şi ea se propune
mai degrabă ca joc de probabilitate care acceptă din pornire principiul „suprainterpretării”. Credibilizarea acestor relaţii şocante se face mai degrabă prin vervă, prin
umorul comentariului. Pecie e aici mult mai destins, adesea hîtru, liber, sfătos cu ironie, oralist şi complice cu cititorul. Cel mai bine e pusă în valoare această temeritate
gratuită a interpretării în eseurile dedicate lui Ion Creangă, toate conduse după o hermeneutică jucăuşă. Afară de
Amintiri..., Creangă e recitit integral, pînă la piesele didactice, şi reinterpretat cu maximă disponibilitate spre
subtilitate. E un Creangă plimbat nonşalant între Orfeu şi
Hegel, Oedip şi Dante, pus în direct cu marii filosofi sau
teologi. Un Creangă „speculativ”, ale cărui legături sînt
date acum în vileag. Basmele mari sînt citite prin filtru
iniţiatic, ca „epopei” prescurtate, avînd în centru motivul
labirintului, pe firul căruia Pecie descifrează o întreagă
galerie de simboluri trecute prin manierism. „Lumea pe
dos” devine şi la Creangă un principiu de viziune identificat pînă şi în poveştile mai simple. Toate poveştile, dar
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şi povestirile, sînt bruscate spre alte sensuri, într-un ton
colocvial, agreabil, de pură desfătare interpretativă, care
nu ezită să treacă lectura în anamorfoză şi să aducă epic
în comentariu.
Mai sobre, de mai puţină vervă, sînt eseurile dedicate
Meşterului Manole ori lui Sadoveanu şi Rebreanu. Dar şi
aici punctul de pornire e unul violent insolitant, cum e
cazul, de pildă, în lectura Răscoalei, roman citit simultan
ca aventură a cuvîntului şi ca – oricît de tragic şi grotesc
– spectacol de carnaval. Filtrul simbolic manierist aplicat
unui roman tipic realist duce la concluzii spectaculoase şi
răstoarnă pacea hermeneutică. Mai potrivit acestui tip de
lectură a simbolurilor e, fireşte, Sadoveanu, a cărui Ţară
de dincolo de negură e reaşezată pe cu totul alte temeiuri
mitice, dispuse de Pecie pe trei nivele: „mitic, imaginar,
utopic” (p. 202). Analiza le justifică pe rînd, iar interpretarea le corelează pe toate într-o viziune care se întîlneşte
cu miturile primordiale. E, de regulă, demersul tipic pentru Pecie: o rătăcire prin „pădurea de simboluri” a operei şi apoi corelarea tuturor simbolurilor descifrate întro viziune. Indiferent de subiecte, critica lui Pecie se ţine
pe aceeaşi cale: inventarierea simbolurilor, descoperirea
substraturilor şi exaltarea semnificaţiilor.
Opera: Romancierul în faţa oglinzii, Bucureşti, 1989;
Meşterul Manole. Prozatori ai lumii: Creangă, Sadoveanu, Rebreanu, Bucureşti, 2001
Referinţe critice: Nicolae Manolescu, în România literară, nr. 9/1989; Constantin Lămureanu, în Tomis, nr.
5/1989; Dan C. Badea, în Amfiteatru, nr. 5/1989; Monica Spiridon, în Ramuri, nr. 5/1989; Radu Călin Cristea, în Familia, nr. 6/1989; Ioan Holban, în Cronica, nr.
30/1990; Gheorghe Grigurcu, în România literară, nr.
23/2003; Constantin Hârlav, în Dicţionarul general al literaturii române, P-R, Bucureşti, 2006; Al. Cistelecan, în
Cultura, nr. 23/2009.
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Un episcop „politic” şi „diplomat”: Ambrozie (I)

Premisa de la care plec în textul de faţă este aceea potrivit căreia, cel puţin în Apus, Ambrozie este unul dintre primii pragmatici. Din acest motiv Tixeront, de pildă, îl va numi “episcop
politic”, iar Labriolle îi spune “episcop diplomat”. Ce face Ambrozie? Prezidează concilii, introduce imnurile ambroziene
în Biserică, se ocupă de convertirea lui Augustin, studiază
Scriptura, pe greci şi latini. Filon şi Origen îi sunt maeştri în
exegeză, Atanasie, Vasile cel Mare, Ciril, Didim şi Grigore de
Nazianz în dogmă şi morală. Cu toate acestea, nu e ademenit
de metafizică şi nu preţuieşte excesiv pe filosofi. Învăţăturile
lui sunt în primul rând de ordin practic. Nu va ajunge niciodată la profunzimea lui Augustin şi nici la verva şi limbajul
incisiv al Sfântului Ieronim. Labriolle spune că Ambrozie face
o literatură de “ordin secund”. Stilul lui e dominat de o forţă
temperată, de blândeţe şi armonie. Asta face ca Ambrozie să
nu fi fost nici “creator” de dogmă şi nici un spirit speculativ.
Scopul urmărit, cel puţin în tratatele dogmatice, este acela de
a instrui pe creştini asupra a ceea ce ei cred sau de a combate
erorile care puteau ameninţa credinţa[1].
A compus versuri, şi o atare îndeletnicire pare cu totul străină atitudinii pragmatice. Nu este aşa la Ambrozie! Dacă a compus versuri, nu a făcut-o decât pentru a sluji unui interes practic
imediat. Trei astfel de interese urmăreşte:
un imn cântat farmecă, şi episcopul este convins că în acest
fel creştinul se apropie mai uşor de Cristos (e un aspect bine sesizat şi conservat de şi din tradiţia homerică; Platon însuşi aprecia
muzica din perspectiva unei “cenzuri” pe care-o putea exercita
filosoful, considerat în calitate de conducător, asupra celor guvernaţi; e aici, platonician vorbind, un soi de cenzură explicită);
se poate instrui prin muzică. Imnul e cântat cu plăcere, şi ce
e cântat/învăţat cu plăcere se uită greu. Imnul mângâie şi instruieşte (genus hoc consolationis et exhortationis);
în fine, imnul ambrozian este o replică dată arienilor care
şi-au pus învăţătura în versuri şi reuşeau, în acest fel, să atragă
mulţi creştini de partea lor.
Imnul ambrozian e simplu, natural, intim. Aceasta din perspectiva conţinutului; din aceea a stilului, imnul e neafectat,

1. J. Tixeront, Précis de Patrologie, Gabalda, Paris, 1927, pp. 310-319.
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sincer, nepretenţios, fără să fie şi neîngrijit[2]. Nota comună
(pragmatică) a imnurilor poate fi astfel ordonată:
elementul religios/dogmatic e prezent în imnuri, dar nu întrun mod excesiv; el se concretizează în formule dogmatice rareori, şi chiar atunci fără de subtilităţi dialectice;
versurile imnurilor sunt fidele textului sacru;
ca versificator, Ambrozie nu filosofează şi nici nu teolo
ghiseşte (imnurile lui Ambrozie au un caracter popular şi evită
caracterul savant al unei atari producţii, caracter pe care-l întâlnim la Grigore din Nazianz sau Ilarie al Pictaviei[3]).
Pragmatismul lui Ambrozie e de recuparat în varii circum
stanţe. Amintesc doar câteva:
a. Ambrozie, într-un imn celebru (Aeterne rerum conditor)
crede (învaţă, în fapt) că Dumnezeu ar fi creat ziua şi noaptea
pentru a cruţa omului plictisul:
“Tu veşnic creator al lucrurilor,
Ce stăpâneşti asupra zilei şi a nopţii
Şi faci ca timpurile să aibă fiecare timpul lor,
Ca să îndulceşti plictiseala”.
Este un imn de dimineaţă şi care laudă pe Dumnezeu ca dăruitor al luminii. O altă strofă spune:
“Lumină, Tu, Soare-n simţiri,
Din somn trezeşti şi duhul meu,
Doar ţie dăm în cor cinstiri,
Spre cer trimitem rugi mereu”.
b. un astfel de imn este completat cu unul de seară (Deus creator omnium) şi el, imnul, aduce, în completarea celui de dimi
neaţă, mulţumiri lui Dumnezeu pentru binefacerile de peste zi.
Credinciosul cere, oricât de mare ar fi întunericul nopţii, să nu-i
fie umbrită credinţa;
c. interpretarea unui loc extrem de dificil din Exod (3, 14:
Ego sum qui sum, e drept, pe linia lui Hilarie din Poitiers) este
astfel văzută: verbul “a fi” este identificat strict cu “a fi totdeauna”,
şi în tratatul ambrozian Despre psalmul 43 formula din Scriptură este astfel tradusă: “pentru că nimic nu îi e mai propriu lui
2. Nicolae Corneanu, Studii patristice, Editura Mitropoliei Banatului,
Timişoara, 1984, pp. 196-222.
3. Ibidem, p. 204. Despre Ambrozie-poetul scrie Dan Negrescu
în volumul Apostolica et Patristica, Editura Universităţii de Vest,
Timişoara, 2002, capitolul intitulat “Un episcop poet”, pp. 47-60.
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Dumnezeu ca faptul că există veşnic”. Termenul essentia se potriveşte lui Dumnezeu pentru că are un sens identic cu ousia
(etimologia este – ousia aei: “totdeauna există”);
d. ispitirea primului om este astfel desfăşurată:
şarpele = imaginea desfătării;
femeia = imaginea senzualităţii;
bărbatul = simbolul intelectului care se lasă înşelat de simţuri.
Sunt locuri mult mai potrivite la Ambrozie şi din care atitu
dinea pragmatică să poată fi scoasă la iveală. Chiar dacă nu leam ales pe cele mai semnificative, scopul este acelaşi: Ambrozie
e un reprezentant al pragmei, al aceleia creştine. Aflu astfel de
modele în Epistolele lui Ambrozie:
Epistola a VIII-a (către Justus): “Mulţi nu recunosc că ai noştri au scris cu artă. Poate n-au scris cu artă, dar au scris cu har,
care este mai presus de orice artă”;
Epistolele XVII, XVIII sunt adresate împăratului Valentinian
pe care-l roagă să nu aprobe cererea prefectului Romei, Symmachus, de a reintroduce în sala Senatului statuia zeiţei Victoria.
Împăratul, tânăr la vremea cu pricina, influenţat şi de mama sa,
Iustina, şi de Ambrozie, nu aprobă cererea;
un pragmatism deopotrivă retrospectiv şi prospectiv aflu în
Epistola XXXVIII (către Simplicianus, părintele spiritual al lui
Ambrozie). Aici apare ideea potrivit căreia în om există doi oameni. Am spus că este un pragmatism retrospectiv întrucât chestiunea apare la Petru (I Petru 3, 3-4: omul ascuns, omul tainic,
acela al inimii) şi, prospectiv, la Augustin (omul interior şi omul
exterior). Spune Ambrozie: “Nimeni înainte de Petru nu s-a folosit de o astfel de expresie, încât să zică omul cel din afară al inimii,
fiindcă omul are cele mai multe mădulare în sine, pe când cel lăuntric al inimii este în întregime plin de har, plin de frumuseţe”;
Epistola L (1-3): “Oare minte Dumnezeu cumva? Nu minte,
fiindcă este peste putinţă ca Dumnezeu să mintă. Dar acest peste putinţă nu este cumva o slăbiciune? În nici un caz nu. Cum ar
mai fi Atotputernic dacă n-ar putea face ceva? Dar ce-I este peste putinţă? Nu ceea ce este greu puterii, ci ceea ce este potrivnic
făpturii Sale. Deci îi este peste putinţă să mintă. Iar acest peste
putinţă nu este slăbiciune, ci putere şi măreţie. Fiindcă adevărul
nu primeşte minciuna şi nici puterea lui Dumnezeu nu îngăduie greşala slăbiciunii [...]. Ceea ce nu este adevărat este minciună. Iar minciuna nu este putere ci slăbiciune [...]. Totuşi, ceea ce
este pentru oameni puternic, pentru Dumnezeu este ceva slab
şi ceea ce este pentru oameni înţelepciune, pentru Dumnezeu
este nebunie. Dar una este crucea şi alta este dumnezeirea. Iar
dacă slăbiciunea Lui este Putere, cum poate fi puterea slabă? Să
fie deci de la sine înţeles pentru noi că Dumnezeu nu minte!”;
un diptic îmi va servi acum pentru a evidenţia în Ambrozie
pe episcopul politic şi diplomat (pe vremea aceea se ştiau păstra
distincţiile şi corelativele!). Este vorba, mai întâi, de afacerea de
la Callinicum. În această localitate (din Mesopotamia), călugării, hărţuiţi de partizanii unei secte gnostice locale, au incendiat,
drept represalii, un sanctuar al acestei secte. Apoi este arsă o sinagogă la instigarea episcopului diecezan. Împăratul, Theodosie,
ordonă ca sinagoga să fie reconstruită şi îl consideră pe episcop
responsabil de tot ceea ce s-a întâmplat. Ambrozie vrea să se opună în mod formal măsurii imperiale. Nefiind primit în audienţă,
trimite o scrisoare împăratului (Epistola XL) în care încearcă să-l
convingă să revoce măsura. Îi reproşează de a nu fi cerut episcopului un raport şi de a-l fi condamnat fără să-l asculte. Spune
împăratului (Epistola XL, 27): “Dacă ai măcar puţină încredere
în mine, porunceşte să fie de faţă episcopii pe care vei crede de
cuviinţă, să se hotărască, împărate, ceea ce trebuie făcut pentru
apărarea credinţei. Dacă te sfătuieşti cu sfetnicii tăi în chestiuni
băneşti, cu atât mai drept este să te consfătuieşti cu preoţii pentru
religia Domnului”. Împăratul nu răspunde. Ambrozie pregăteşte
o nouă intervenţie pe care o relatează într-o scrisoare către sora
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sa (Epistola XLI). În timpul predicii, îl invită pe împărat să “apere
trupul lui Cristos” pe motiv că şi Cristos îi apără imperiul.
În al doilea rând, este vorba despre faimoasa penitenţă impusă
împăratului după masacrul de la Tesalonic. Reşedinţă a guverna
torului roman al Macedoniei, Tesalonicul a fost, în 390, teatrul
unei răzvrătiri în care câţiva funcţionari imperiali şi-au pierdut
viaţa. Prost sfătuit, Theodosie porunceşte masacrarea unei mari
părţi din populaţia oraşului. La Milano tocmai avea loc un sinod,
şi când vestea se află, opinia generală a episcopilor a fost că trebuie
să se ceară împăratului ispăşire publică. Prin Epistola LI, Ambrozie transmite împăratului ceea ce i se cerea de către sinod: căinţă
şi penitenţă, iar David şi alte personaje biblice sunt date ca exemplu. Problema se complică atunci când este vorba de atitudinea lui
Theodosie faţă cu această ireverenţioasă şi dură somaţie. Că se va
căi, lucrurile par să fie clare. În ceea ce priveşte detaliile penitenţei, lucrurile rămân obscure. Istoricul grec Theodoret spune că în
momentul în care Theodosie a vrut să intre în Biserică, Ambrozie
i-a interzis accesul (la Milano există şi astăzi o coloană în dreptul
căreia tradiţia spune că s-au întâlnit cei doi). Interesant este faptul
că doar Theodoret aminteşte episodul. El nu este menţionat nici
de Rufin şi nici de Augustin. Este prea posibil ca episodul să fi fost
atât de violent încât să nu fi avut nevoie de a fi consemnat şi confirmat. Spun asta pentru că epistola lui Ambrozie a fost suficientă
în a-l determina pe împărat să înfrunte umilinţa unei penitenţe
publice. Transmite Ambrozie împăratului: “Am scris acestea nu
ca să te supăr, ci ca să te înduplece pildele regilor să ridici acest
păcat din împărăţia ta. Şi-l vei ridica umilindu-ţi sufletul în faţa
lui Dumnezeu. Om eşti, şi ţi-a venit ispita; birui-o. Păcatul nu se
şterge decât cu lacrimi şi pocăinţă [...]. De crezi, urmează; de crezi,
zic, iartă ceea ce-ţi spun. Iartă că în ceea ce fac îl pun mai presus
pe Dumnezeu” (Epistola LI, 11, 17).
Ce rămâne în urma acestui pragmatism? Un triplu aspect
faţă cu “politica religioasă” a lui Ambrozie:
protejarea Bisericii împotriva violenţelor şi indiscreţiilor
statului. În Epistola XXI, 4, spune că în probleme de credinţă
episcopii sunt judecătorii împăraţilor, iar nu împăraţii judecătorii episcopilor;
puterea lumească este silită la a respecta legile moralei;
realizarea unei intime uniuni între Stat şi Biserică în aşa fel
încât Statul (Imperiul) să descurajeze celelalte culte şi să-l favori
zeze pe acela unic (nu este vorba aici de intoleranţă, este vorba,
mai curând, de un reflex care urmează persecuţiilor, unul pe cât
se poate de înţeles)[4].
E unanimă părerea potrivit căreia Vasile cel Mare este imitat
de Ambrozie şi în ceea ce priveşte scrisul şi în privinţa administrării Bisericii. Nu întâmplător, cea mai importantă parte a
operei lui Ambrozie este corespondenţa. Aici vedem omul de
acţiune şi înţelepciunea practică a episcopului diplomat. Nu în
literatură şi speculaţie se simte Ambrozie în largul lui. Activitatea practică îi convine cel mai mult, şi elocvenţei pastorale datorează în primul rând influenţa de care se bucură[5].
În Apus, De officiis Ministrorum e considerat a fi cel dintâi
tratat despre preoţie. Îi urmează, pe tema aceasta, şi lui Ambrozie şi tratatului, Grigore cel Mare. În Răsărit problema a fost tratată, pentru vremurile acelea, de Ioan Gură de Aur, Grigore de
Nazianz şi Efrem Sirul. Tratatul lui Ambrozie face notă “separată” dintr-un singur motiv: are cele mai multe elemente practice
pentru viaţa morală şi spirituală a preotului. Dacă, de pildă, la
Ioan Gură de Aur elementul practic are în vedere mai mult viaţa
individuală a preotului, la Ambrozie, aspectul social, acela colectiv al vieţii morale a preotului este accentuat. Nu fondul este
pus în discuţie, ci nuanţele, şi ele sunt de regăsit, poate, în formaţia specifică a lui Ambrozie şi în mediul pe care l-a frecventat.
Ambrozie, Scrieri, partea a II‑a, Scrisori, Imnuri, EIBMBOR,
Bucureşti, 1994.
5. Augustin, Confesiuni, V, XIII, 23.
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La fel de adevărat este că, din perspectiva lui Ioan Gură de Aur,
aceleaşi argumente sunt la fel de valabile. De aceea am spus că
dacă nuanţele îi despart, pe unul de altul şi pe Ambrozie de toţi,
fondul îi uneşte.
De officiis Ministrorum e un manual de morală pentru şi spre
folosul tuturor creştinilor, chiar dacă în unele pasaje se ocupă
cu precădere de oficiile preotului (în fond, îşi asumă accentul
aceasta încă din titlu). Ambrozie pleacă de la faptul că Biserica
este o formă particulară a dreptăţii, şi numai în Biserică şi în ministerul ei avem a cerceta modelul vieţii morale.
În De officiis, tratatul lui Cicero, romanul spune: “voi urma
în această chestiune în primul rând pe stoici, nu ca tălmăcitor, ci,
după obiceiul meu, mă voi adăpa din izvorul lor cât şi cum voi
găsi cu cale după judecata şi buna mea plăcere”[6]. Precizarea o
face gânditorul nostru întrucât îşi îngăduie repetate licenţe în
raport cu stoicii. Cărţile I şi II din Cicero urmează lucrarea lui
Panaetius – Despre îndatoriri, în vreme ce a treia carte este un
colaj după Posidonius (elev al lui Panaetius). Asemenea remarci
bibliogafice aflăm şi la Ambrozie, şi ele sunt tot atât de rare ca
şi acelea ale lui Cicero. Ambrozie citează nemijlocit pe Cicero
numai în prima carte (VII, 24), când spune că despre îndatoriri
au mai scris “câţiva filosofi”, “Panaetius la greci, Cicero la noi”.
Tot în cartea I-a (XII, 43), Cicero este amintit alături de Platon
(Republica şi De republica). În rest aluzii şi preluări din lucrarea
lui Cicero, ceea ce e deja un pragmatism cu rădăcini în poziţia
însăşi a lui Cicero faţă cu stoicii. Sfântul Ambrozie a fost un imitator al lui Cicero aşa cum a fost şi acesta imitator al predecesorilor pe care nu se ruşinează să-i urmeze şi să-i numească. Vreau
să scot în evidenţă faptul că Ambrozie este, e drept, un imitator,
dar nu e numai atât. Premisa episcopului de Mediolanum este:
se cere viaţă morală de la orice individ care trăieşte în lume, indiferent de ideile sale religioase; cu atât mai mult este ea cerută
de le creştin care este instruit anume pentru acest lucru şi, mai
cu seamă, de la clerici. Preoţii vremii se plângeau adesea: “ce îmi
foloseşte să rămân în cler, să sufăr nedreptăţi şi o muncă neobosită? Mai curând aş putea să-mi cultiv ogorul”. A suferi nedreptăţi şi a avea doar apăsare părea prea mult pentru unii preoţi ai
acelor vremuri. Ambrozie le spune: “trebuie să nu vă gândiţi la
acestea şi fiţi ceea ce arată numele – clerici – adică proprietatea
lui Cristos”. Deseori se serveşte Ambrozie de Cicero, şi faptul
acesta nu face scrierea lui nici mai uşoară şi nici mai înţeleasă[7].
Ambrozie cedează voinţei lui Dumnezeu, este botezat şi consacrat fără să primească în prealabil vreo instrucţie teologică.
Creştinii din Milano văd în el episcopul ideal, Biserica vede în
el pe unul din cei mai abili şi mai curajoşi apărători ai credinţei
şi drepturilor ei, iar nefericiţii şi oprimaţii îl privesc ca pe un
protector. Ne oferă în De officiis Ministrorum o interesantă comparaţie între morala creştină şi morala păgână. Diferenţa dintre
cele două iese în evidenţă mai ales atunci când dezvoltă cele patru virtuţi cardinale: înţelepciunea (prudenţa), dreptatea, curajul şi temperanţa. Iată, pe scurt, ce spune Ambrozie:
viaţa veşnică este scopul suprem al omului şi raporturile
omului cu Dumnezeu sunt reglate de înţelepciune;
raporturile cu umanitatea cad sub incidenţa dreptăţii;
cele cu fenomenele vieţii ţin de curaj iar
raporturile cu sine de temperanţă.
În ceea ce priveşte poziţia lui faţă de instituţia cezarilor afirmă: împăraţilor le arăt respect, nu supunere; împăratul e în Biserică, nu deasupra ei – imperator enim intra Ecclesiam, non supra
Ecclesiam est. Étienne Gilson spune că, inspirându-se din Cicero,
Ambrozie scoate de aici învăţături pentru preoţi şi creştini. “Mai
întâi, încredinţat că filosofii greci îşi împrumutaseră o parte din
cunoştinţe din Biblie, considera că se foloseşte de un drept de
6. Cicero, De officiis, I, 2.
7. Este vorba despre lucrarea lui Ambrozie intitulată De officiis
Ministrorum.
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recuperare atunci când îl vămuieşte pe Cicero în folosul creştinilor; şi mai ales credea că transformă morala lui Cicero care era,
în esenţă, un cod de îndatoriri ale omului faţă de cetate, reinterpretând-o în sensul unei morale religioase întemeiate pe îndatoririle omului faţă de Dumnezeu”[8]. Biserica este conducătorul lumii romane, este capul întregii lumi romane (totius orbis
Romani caput Romanam Ecclesiam – Epistola, XI, 4). Stabileşte
o legătură între credinţă şi Imperiu: când slăbeşte credinţa faţă
de Dumnezeu, slăbeşte şi credinţa faţă de Imperiu, căci Imperiul
este mână în mâna cu Biserica. Scrie în De fide (II, 16): ut ubi
primum fides Romana imperior frangeretur, ubi fracta est Deo
(“credinţa faţă de imperiu e slăbită acolo unde credinţa faţă de
Dumnezeu e slăbită”).
Perioada aceasta corespunde primei înţelegeri între creşti
nism şi Imperiu. Promulgat în ianuarie 313 de Constantin, “Edictul de la Milan” inaugurează sistemul libertăţii pentru creştini,
dar o libertate deja privilegiată şi care acordă creştinilor câteva
lucruri în plus faţă cu justele reparaţii la care aveau dreptul. Constantin acordă favoarea sa creştinismului construind şi dotând
somptuoasele basilici din Constantinopol, Nicomedia, Antiohia, Ierusalim, Neapole, Ostia, Betleem. Acordă imunitate clerului creştin şi competenţă juridică episcopilor. Constantin nu
ezită să numească religia tradiţională superstitio prin legea din
25 mai 323. Toate acestea îl îndreptăţesc pe Ambrozie să vorbească despre timpul său ca despre o “epocă creştină” (christiana
tempora)[9]. Povestea e mai veche şi intervenţia lui Constantin e la
mijloc. Cum au stat lucrurile ? Iată : la 30 aprilie 311, din Sardica,
în acord cu Licinius şi Constantin, Galerius dă un edict de toleranţă pentru creştini în care se spune: “să existe din nou creştini şi
şă ţină adunările lor” – ut denuo sint christiani et conventicula eorum. Aşa ne spun Lactantius (Despre moartea persecutorilor, 34)
şi Eusebie (Istoria bisericească, VIII, 17). Cum Galerius moare
curând, la 5 mai 311, edictul s-a aplicat doar parţial. Asta pe de o
parte. Pe de altă parte, în iunie 313, Licinius adresează guvernatorului Bithyniei o ordonanţă destinată Orientului care va fi afişată
la Nicomedia şi în care cultul creştin este recunoscut ca licit. Între
acestea două, din câte îmi pot da seama, avem edictul de la Milan.
De officiis Ministrorum libri tres (scrisă în 386) vine să completeze o lipsă. În afară de Instituţiile lui Lactantius, creştinismul nu
avea, în secolul al IV-lea, o sinteză a problemelor morale tratate
teoretic şi practic, aşa cum aveau grecii şi romanii. Acest gol îl va
umple De officiis Ministrorum. Ambrozie nu va considera lucrarea sa o summa. Cartea lui e o simplă conversaţie asupra lucrurilor
morale şi un bun prilej de a corecta unele noţiuni filosofice curente printre păgâni. Afirmă că nu vrea să ofere un expozeu metodic,
ci se mulţumeşte să parafrazeze exemplele oferite de Scriptură. În
realitate, spune Labriolle, aflăm în această lucrare, ca şi la Cicero,
destule capricii şi incoerenţe[10]. Îl urmează Ambrozie îndeaproape pe Cicero şi în planul general (cu excepţia câtorva digresiuni),
şi în detaliu, iar, uneori, chiar şi în expresii. În fiecare exhortaţie
regăsim un amestec de stoicism şi creştinism, dar acesta din urmă
este preponderent şi decisiv. Panaetius dintre greci şi Cicero dintre romani îi dau ideea acestei cărţi. Ambrozie nu-şi propune însă
doar de a civiliza pe omul lumii, ci de a forma cetăţeanul cerului
şi, în particular, ministerul altarului. Vrea, cum am spus, să umple
vidul lăsat de Cicero în morala sa şi pleacă de la premisa că pentru
creştin e util tot ceea ce cinstit, onest, şi tot ceea ce este onest este
şi util. Cine este înţelept ca toată lumea este un înţelept de circumstanţă, pentru sine şi pentru propriul interes. Datoria preotului
este de a vrea şi de a putea să fie util tuturor.
(Va urma)
Étienne Gilson, Filosofia în Evul Mediu,Editura Humanitas,
Bucureşti, 1995, p. 104.
9. Pierre de Labriolle, Histoire de la Littérature Latine Chrétienne,
Paris, 1924, pp. 305-382.
10. Ibidem, p. 370.
8.
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Antonio Patraş

D

Alexandru Phlippide şi „Viaţa Românească” (I)

Deşi, acum un veac, trecea drept cel mai vestit filolog român, bucurându-se de faima cărturarului care le ştie pe
toate, Alexandru Philippide (1859-1933) nu a avut şansa
unei posterităţi dispuse să-i recunoască dacă nu „geniul”
(vocabula, e drept, s-a uzat), atunci măcar meritele admirabilelor sale fapte de condei şi de întemeietor de şcoală.
Motivele sunt diverse, şi privesc prea puţin conţinutul
propriu-zis al lucrărilor ştiinţifice semnate de savantul
ieşean. De vină pare să fi fost, mai întâi, omul: incomod,
rămas în amintirea multora ca un ins taciturn, orgolios
peste măsură, imprevizibil în reacţii, rece ca gheaţa (când
nu devenea agresiv) la orice contact nedorit cu semenii;
temut şi respectat chiar de adversari, iubit şi înţeles doar
de câţiva discipoli.
Desigur, nu pentru cei mulţi a scris Philippide. Dovadă că, în ciuda comportamentului sfidător faţă de vulg (în
acord cu preceptul horaţian), Profesorul izbutea totuşi să
scape de neagra umoare într-un mediu familiar, în preajma cunoscuţilor sau în sala de curs, singurul loc unde îşi
permitea luxul de a fi sincer şi de a-şi duce gândurile până
la capăt fără a se simţi stingherit de cine ştie ce prezenţe
inoportune. Era, în fond, melancolic. Iar atmosfera sobră
din universitate îi convenea de minune, ca să nu mai vorbim de veneraţia cu care-l primea, invariabil, auditoriul.
Autoritar, afişa mereu o atitudine arogant-dispreţuitoare
ce descuraja tentativele de încălcare a protocolului impus
de el însuşi cu stricteţe atât în obişnuitele raporturi sociale, cât şi în familie (fiul lingvistului ne-a lăsat mărturii
preţioase despre educaţia în spirit spartan primită acasă,
cu program strict şi lecţii de elină pe versurile lui Homer).
Magistrul nu admitea să fie contrazis. Manifesta, în
consecinţă, un dezinteres complet faţă de opiniile celorlalţi, pe care le combătea totuşi cu prea mult aplomb,
când erau în joc lucruri grave, ca să punem asemenea reacţii doar pe seama unei predispoziţii de moment sau a
unui comportament strategic, menit să-l facă invulnerabil şi să-i panseze orgoliul. Şcolit în Germania, unde va fi
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prins gust pentru disciplină şi studiu temeinic, Philippide îşi modelase caracterul după exemplul sever al stoicilor – ceea ce explică importanţa majoră pe care el o acordă, în scris şi în viaţă deopotrivă, valorilor etice, singurele
în măsură să conducă mintea pe calea dreaptă. Avea un
adevărat cult pentru sinceritate, elogiată în repetate rânduri ca o virtute aristocratică, semn de elevaţie spirituală
şi de independenţă. Astfel, încredinţat fiind că adevărul
trebuie să iasă la lumină cu orice preţ, Profesorul mergea cu sinceritatea adesea peste limitele admise, într-un
mod agresiv, lipsit de menajamente, care i-a creat destule
necazuri şi un renume nu tocmai bun în societate (unde
manierele, ipocrizia elegantă, minciuna cu stil sunt ţinute
la mare preţ).
Neîncrezător în virtuţile maieutice ale dialogului, Philippide nutrea convingerea că schimbul de idei, conversaţia intelectuală (soi de pălăvrăgeală mai cu pretenţii) te
poate deruta, strecurându-ţi parşiv, în suflet şi în minte,
nenorocitul microb al îndoielii şi al neîncrederii în forţele proprii. Iar îndoiala duce la tot felul de relativizări
bizare, la scepticism, atitudine exhibată de către literaţi
ca un nobil stigmat, dar inacceptabilă, sinucigaşă la un
savant pursânge.
Aşa se explică distincţia tranşantă pe care o formulează cu diverse ocazii Philippide între ştiinţă (operă a spiritelor virile, atinse de patima cunoaşterii) şi literatură, poezie în special (îndeletnicire întru totul neserioasă, captând devotamentul facil al făpturilor cu suflet sensibil şi
minte puţină). Şi înverşunarea cărturarului e cu atât mai
grozavă cu cât, în juneţe, s-a lăsat el însuşi vrăjit de glasul
seducător al muzelor, spre a constata mai apoi cu tristeţe că aceleiaşi ispite i-a dat curs, căzându-i victimă, unicul său fiu (rafinatul poet i-a moştenit, pe lângă ilustrul
nume, doar temperamentul – nu şi ambiţia de savant). Or,
ştiinţa cere devotament absolut şi o voinţă de fier, capabilă să ţină în frâu dezordonatele porniri ale eului – de
unde şi necesitatea ca discipolii autentici să fie selectaţi
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cu grijă, printr-o pedagogie aspră, de la cea mai fragedă
vârstă.
Pe de altă parte, studiul temeinic, disciplinat, te scapă complet de iluzii, obnubilându-ţi curiozitatea faţă de
oameni, fiinţe îndeobşte josnice sau, oricum, superficiale, chiar şi atunci când sunt de bună credinţă (de la
Iorgu Iordan, elev nu întotdeauna creditabil ca sursă de
informaţie, aflăm că Profesorul suferea de „mizantropie
şi scepticism”[1] – boli grele, e drept, dar nu incurabile!).
Numai consecvenţa cu sine şi entuziasmul lucid, creator
de idei, consacră pe adevăratul exemplar de elită care este
savantul.
Din păcate, „cum e ţara aşa şi savantul”[2], afirmă cu
amărăciune Philippide, după ce constată nivelul precar,
de jalnică improvizaţie, al aşa-numitelor „instituţii ştiinţifice” din societatea noastră. Dezastruoasa stare a naţiunii s-ar datora în mare parte nefastei influenţe franceze
(crede filolgul ieşean, dimpreună cu o întreagă generaţie
de intelectuali ieşită din mantaua Junimii). Remediul: un
strop de sânge prusac în gena morală a neamului, moleşită de invazia mofturilor pariziene.
Cum nu-i plăcea să fie simplu spectator, magistrul îşi
propusese să transforme universitatea într-o instituţie serioasă, după modelul şcolii germane, pentru care nu găseşte decât cuvinte de laudă. Ca atare, în amfiteatrul unde
obişnuia să oficieze, studenţii învăţau să urmeze obstinat
lucrarea dreaptă a spiritului ce se cuvine ferit cu orice
preţ de compromisurile murdare, de vulgarul frecuş cu
societatea. Philippide lansa, ex cathedra, îndemnuri de felul acesta: „Decît, ce folos să umbli prin această lume cu
căluşul în gură de frica unor oameni tot aşa de slabi ca şi
tine? Nu-i de ajuns că ne temem la tot pasul de fulgerele
cerului să nu ne trăsnească, de ape să nu ne înece, de focuri să nu ne ardă, de boli să nu ne omoare? Macar atîta
mîngîiere să avem şi noi, că un gînd care ne-a venit, avere
de D-zău nouă dată şi de noi nedespărţită, să-l arătăm curat şi altora, nepătat de linguşire şi de minciună”[3].
Nu e un neadevăr să spunem că intransigenţa morală
a profesorului de la Iaşi, care vedea în ştiinţă o şansă de
„perfecţionare a omului”[4], ar fi trebuit să-i aducă un prestigiu mult mai durabil decât acela de corifeu provincial şi
extravagant, cu pretenţii nejustificate – imagine defavorabilă, colportată în mediul academic ani la rând, din motive precumpănitor ideologice. Câte o piatră pe mormântul
lui Philippide a pus fiecare, prieten sau duşman (pe timpul vieţii numai Sextil Puşcariu fiindu-i un adversar pe
măsură), ca să nu amintim şi de urmaşii nevrednici ce au
contribuit la gestionarea frauduloasă a trecutului cultural.
Desigur, pretextul marginalizării lui Philippide s-a găsit
chiar în opera sa, consultată azi mai mult ca obiect de
muzeu, şi pe care numai câţiva lingvişti au avut curajul să
o aprecieze drept remarcabilă. Apoi (fapt semnificativ!),
monumentala lucrare Originea românilor n-a fost încă re1. Iorgu Iordan, Alexandru I. Philippide, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1969, p. 26.
2. Specialistul român (III), în „Viaţa românească”, II, 1907, vol. IV, p.
237.
3. Idem, Principii de istoria limbii, în vol. Opere alese. Teoria limbii,
editate de G. Ivănescu şi Carmen-Gabriela Pamfil. Studiu introductiv
şi comentarii de G. Ivănescu, Editura Academiei, Bucureşti, 1984.
4. Specialistul român (III), în „Viaţa românească”, II, 1907, vol. IV, p.
427.
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editată, ipoteza genezei sud-dunărene a poporului nostru
stârnind de-a lungul vremii indignarea naţionaliştilor ignari de toate speciile posibile, cum şi dezaprobarea radicală, fără pic de nuanţă, a filologilor incapabili să treacă
peste idiosincraziile proprii sau peste inevitabilele prejudecăţi etniciste. Ştiinţa nu se face însă cu sentimente. Nici
măcar patriotice. Or, în afara celor câţiva lingvişti (majoritatea ieşeni) care, în cunoştinţă de cauză, se revendică de la opera lui Philippide, s-ar cuveni poate, măcar în
ceasul al doisprezecelea, să se pronunţe şi specialiştii de la
Academie sau de la celelalte centre universitare din ţară,
cu opinii neîntunecate nici de afect, nici de ignoranţă.
Până atunci, cred că de o mai largă receptare s-ar bucura personalitatea şi opera filologului ieşean dacă un
editor isteţ, uitând pentru o clipă gândul câştigului imediat, ar aduna într-o carte paginile sale de publicistică, extraordinar de savuroase stilistic şi scrise cu un nerv polemic rar întâlnit.
Prea independent în toate spre a accepta servitutea
vreunei doctrine, Philippide a fost un gazetar de elită, cu
idei şi verb pe măsură, numărându-se printre cei mai lucizi critici ai epocii sale şi ai „răului românesc” în genere
(asta explică în parte, am spus-o deja, tristeţea destinului
său postum). Individualist ireductibil, în ciuda influenţelor diverse care i-au modelat personalitatea, profesorul de
la Iaşi se plasează pe o poziţie singulară în epocă, undeva
la interferenţa, dar şi deasupra curentelor ce-şi disputau
pe atunci întâietatea. Aşa se explică aparenţa de mixtură foarte originală a gândirii lui Philippide, care împacă
tot soiul de nuanţe doctrinare, în mod normal ireconciliabile. Astfel, peste o doză masivă de junimism se adaugă, în straturi amestecate, puţin umanitarism de culoare
socialistă, puţin naţionalism cu iz sămănătoristo-poporanist, aşadar conservatorism, liberalism, socialism, totul
asezonat din belşug cu numeroase ingrediente de sursă
germană. Şi totuşi, dincolo de contradicţiile menţionate,
impresia globală rămâne aceea de unitate şi consecvenţă,
fapt ce conferă scrisului savantului ieşean o indiscutabilă
autoritate – nu doar ştiinţifică, ci şi morală.
Spre exemplu, când face analiza etnotipului românesc,
Philippide nu devine deloc pătimaş, după cum se obişnuieşte. El evită, salubru, speculaţia de tip rasial-metafizic,
cu inevitabilul jargon naţionalist-oracular. Maladia e localizată, în spiritul observaţiilor lui D. Drăghicescu, probabil cunoscute (Din psihologia poporului român apare
în 1907), cu precădere la nivel social, în prezentul decăzut, cinic, şi nu în fibra noastră ancestrală, în mentalitatea
şi năravurile caracteristice unui popor (au spus-o mulţi
alţii) cu vocaţia supravieţuirii în sânge, sănătos, sceptic,
deştept şi cuminte. Pentru asemenea venerabilă ginte, învăţată să trăiască de milenii în pace cu natura şi bunul
Dumnezeu, aşa-numitele „binefaceri” ale civilizaţiei moderne se dovedesc de-a dreptul neavenite, simple „forme
goale” manevrate în propriul interes de câţiva oligarhi cu
simţ practic şi adoptate apoi cu entuziasm de burtăverzime. Numai ţăranul, talpa ţării, continuă să-şi păstreze nealterat fondul sufletesc genuin, departe de zgomotul lumii
dezlănţuite şi de mizeria ce colcăie la oraş (mediu fetid,
unde Occidentul îşi aruncă gunoaiele).
Când critică societatea românească modernă (creaţie a burgheziei), Philippide se situează, clar, de partea
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conservatorilor, urmând îndeaproape atitudinea şi verbul
lui Maiorescu, la care adaugă, în maniera-i caracteristică,
un plus de culoare: „Adunări legislative, presă liberă şi
independentă, universităţi, academii, curţi care de care
mai înalte, întruniri electorale, credite, bănci, whig şi tory,
socialişti, radicali, mode, apoi o droaie de funcţionari publici... Cine vrea, să vină! Şi cine a venit? Advocaţii s-au
improvizat filologi, paiaţii geometri, şi în mijlocul acestei
holote („gloate”) conducătorii, oameni patrioţi şi vrednici s-au perdut, precum s-ar perde o picătură de miere
într-o mare de amărăciune. Şi s-a făcut atunci deasupra
românilor uimiţi un nor de forme goale şi hipocrite, care-i împedecă şi pînă astăzi de a-şi da socoteală în ce stare
adevărată se găseşte”[5].
Ca orice moldovean cultivat, Philippide ţine să-şi exprime şi el oroarea faţă de Bucureşti, Capitala României
moderne, în care vede izvorul tuturor relelor. Parlamentul îi face o impresie deplorabilă (adunătură de „ciocli
mizerabili”). Nici Academia n-ar fi altceva decât o imitaţie pripită a instituţiilor de prestigiu din Occident, viciată
de impostură şi improvizaţie. O formă goală, bineînţeles,
sub paravanul căreia dospeşte ca o cocă moale şi grasă
dorinţa de grabnică procopsire, fără nici un strop de entuziasm pentru austerele mângâieri ale filozofiei: „Aratămi un singur autoraş, care să nu fi scris o prostie cît de
mare, şi care să nu fi fost membru al Academiei Române,
dacă nu chiar activ, dar măcar corespondent?... Şi din cîte
nu te înfrupţi!... Primeşti plată pentru asistarea la şedinţe
5. Idealuri, II, în „Convorbiri literare”, An XXVII, 1893, nr. 4, p. 291.

(40 de lei de şedinţă, dacă eşti din provincie, drumul gratis, la Academie, ceai şi chifle, ceea ce te dispensează, dacă
eşti sobru, de unul din prînzuri, vreo 70 de şedinţe pe
an...; pe la părăzi te pun tot în frunte, mă rog, mandarin de prima clasă. (...) Şi ia gîndeşte-te. Dacă cumva se
întîmplă vreodată să fii deodată şi profesor universitar, şi
membru al Academiei, şi cu recompensă naţională, şi cu
premii de la Academie, apoi nu-i mai bine să fii savant
decît orice altceva în ţara asta?” [6].
La un moment dat (vezi articolul intitulat Idealuri, publicat în două numere din „Convorbiri literare”/ 18921893), Philippide intră în disputa contra socialiştilor de
la „Contemporanul” şi combate pe Gherea, piaza rea a
„olimpianului”, de pe poziţia aceleiaşi estetici idealist-metafizice care scotea arta din orizontul determinărilor sociale şi al dezideratului etic. Argumentele filologului ieşean
nu sunt nici pe departe invulnerabile, vădind mai curând
o foarte mare abilitate sofistică, agrementată cu lecturi
menite să intimideze. Concluzia – literatura e amorală şi
lipsită de utilitate socială, adresându-se unui public restrâns de cunoscători, capabili de emoţii impersonale –,
formulată în termeni mult prea tranşanţi, rămâne, de asemenea, discutabilă. Merită semnalat însă aplombul polemic, cu adevărat extraordinar, căruia îi datorăm câteva
pagini antologice de pamflet social (vezi seria de articole
cu titlul Specialistul român, publicate peste ani în „Viaţa
românească”).
6. Specialisul român (V), în „Viaţa românească”, II, 1907, vol. IV, p. 425.

Marius Chelaru

Eros şi Kamadeva sau căile iubirii
în Orient şi Occident (I)

Î

Îmi place să cred că, pe o cale la fel de misterioasă şi de
exotică cum e şi Marele Drum al Mătăsii (pinyin1: sī chóu
zhī lù, persană: Râh-e Abrisham), s-a dăinuit între Orient şi
Occident, între altele, şi un altul, din versuri. „Marele Drum
al Vieţii, Cuvântului, Iubirii şi Poeziei”. Poate că este posibilă o altfel de apropiere între Orient şi Occident, fără a face
abstracţie total de geografie, dacă încercăm să vedem aceste
două dimensiuni spirituale ale planetei şi prin poezie, prin
modul de a înţelege cuvântul, dragostea şi pasiunea, faţă cu
abisul, cu moartea, cu Cel de Sus.
Amjad Trabulsi (La Critique poetique des Arabes jusqu’au
Ve siecle de l’Hegire, Damasc, 1956) clasifica poezia arabă
în patru mari categorii/ genuri: laudativ, satiric, descriptiv, lejer/ uşor. Cel din urmă ar cuprinde şi poezia erotică
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sau bahică/ khamriyya (khamr: vin). Aici am putea include, conform definiţiei, poemele de dragoste tip hubb ‘udhri
(iubirea tip ‘udhrah) – când iubitul preferă să se stingă în tăcere, decât să-şi mărturisească dragostea –, descrisă de Ibn
Da’ud (m. 910) în antologia poetică Kitab al-zahrah/ Cartea
florii. Se spune că numele acestui tip de iubire ar veni de la
Djamil/ Jamil (m. 710), din tribul ‘Udhrah, din Hejaz (alhubb al-`Udhri – iubire ca a celor din tribul…). Genul a fost
răspândit în arabă, turcă, persană urdu ş.a. până către secolul XVIII.
Abu Bakr Muhammad ibn Dawud al-Zahiri, cunoscut
ca Ibn Dawud/ Da’ud, n. în 868, la Bagdad (el l-a condamnat pe al-Hallaj2), era bun cunoscător al legilor islamului. A
fondat şcoala legală teologică Zahir3, a studiat gramatica,

Eseu

lexicografia, literatura. După al-Mas`udi (m. 956), era renumit pentru infatuarea cu care îşi prezenta prozele rimate, saj’
, un fel de poeme care îmbinau cuplete de lungimi variabile.
Şi în vorbirea curentă vorbea rimat. Cartea florii are două
părţi de câte 50 de „capitole” a 100 de versuri. Prima include
poeme de dragoste şi dezbateri despre iubire. Sunt toate genurile poetice (ale vinului, rugă, blam, descrieri, vânătoare
ş.a.) – cca. 10.000 de versuri, unele din preislam. Parcă întărind cele spuse despre Ibn Da’ud, şi titlurile sunt fraze rimate. În teoria lui a iubirii4 sunt termeni „de bază”: muhbib (iubitul) – uneori nemenţionat explicit în poem; ar putea fi poetul; habib/ mahbub – persoana iubită; wisal/ wasl – comuniunea, a fi cu persoana iubită – adică scopul iubirii; furaq,
bayn, nawa – cuvinte ce denumesc separarea, despărţirea,
îndepărtarea – cauză principală a scrierii poemelor, hajr/
jafa’ – „imboldul”/ abandonarea iubirii, `itab – reproşuri
aduse persoanei iubite, `ahd – înţelegerea/ pactul de iubire,
sirr, kitman – păstrarea secretului iubirii cuiva, raqib: un rival/ cel care îl împiedică pe iubit să ajungă la iubită (rival în
dragoste, tată, frate, paznic), washi – defăimătorul, încearcă
să distrugă iubirea celor doi, să îi expună scandalului;`adhil
– cel care încearcă să creeze obstacole, neînţelegeri, conflicte
între cei doi, la’im: cel care aduce reproşuri; poate un prieten; cel care îi spune îndrăgostitului că nu e bine ce face ş.a.;
rasul – solul; folosit de iubiţi ca să comunice; sabr – răbdarea, ce nu au iubiţii; wafa’ – loialitatea, ghadr – trădarea ş.a.
În plus, a elaborat şi, pornind de la iubirea mistică, ale cărei
concepte le foloseşte, 8 niveluri ale iubirii: 1. istihsan: admiraţia, 2. mawaddah: atracţia, 3. mahabbah, ataşamentul, 4.
khullah, familiaritatea, 5. hawa, inclinaţia, 6. `ishq, dorinţa,
7. tayim – aservirea, 8. walah – delirul.
Sunt poate sute de „cupluri ale iubirii” în mesnevî, printre care Yusuf şi Zuleykha (turcă – Zelîha), Kusrev şi Shavin (turcă Husrev şi Şîrîn) ş.a., dar şi, poate mai ales, Leyla
şi Mecnun. De regulă, în acest tip de poeme a căror temă
este iubirea, eroii au de înfruntat un şir parcă fără sfârşit de
obstacole, multe convenţionale (conflicte descrise cu emoţie, iubita este dată altuia ş.a.), întreţesute de momente de
petrecere, linişte, calm. Acest gen de poveşti sunt redate în
poeme tip mesnevî (persană: mesnevi, transcris şi masnavi/
mathnawi), gen cultivat şi în turcă, în perioada, divanī5. Este
alcătuit din distihuri (pot fi şi mii) ale căror versuri rimează
între ele, după schema aa, bb, cc etc., în principiu compuse
din secvenţe bine definite, ca: introducere (începută cu besmele, arabă basmala/ Bi-smi-llah6, urmată de tevhîd, versuri
despre unicitatea divinităţii, na’t, preamărirea Profetului,
sultanului/ padişahului, vizirului ş.a.), conţinutul propriuzis, finalul (epilog – în general au final fericit, dar nu mereu este aşa, cum a fost şi pentru Leyla şi Mecnun). Primul
mesnevî în limba turcă, Kutadgu Bilig/ Înţelepciunea Gloriei
Regale7 a fost scris de Yusuf Has Hacib8, probabil în 1069 sau
1070 pentru un prinţ din Kaşgar, Tavghach Bughra Khan.
„Dragostea-i lungă dar scurtă-i nădejdea,
Sensu-i strigăt, geamăt e deznădejdea9”
Aşa sună un fragment scris de Fuzûlî la începutul versiunii lui la Leyla şi Mecnun, în Cum a luat naştere poemul
şi Pricina prefacerii chinului în dreptate. Muhammed Fuzûlî,
fiul lui Süleyman, cunoscut după pseudonimul Fuzûlî (Gură
slobodă), care ţinea de un puternic trib oğuz, Bayat, din zona
Irakului pe timpul marilor Seldjiukizi, este unul din cei mai
mari poeţi lirici ai literaturii divanī ai Azerbaigeanului şi lumii turce. El şi contemporanul său, Bakī10, sunt consideraţi
ades cei mai mari poeţi de limbă turcă, persană, chiar arabă, măcar pentru epoca lor. Sunt controverse privind locul/
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data naşterii lui, probabil în jurul lui 1494; după o viaţă plină
de privaţiuni (trăia din o mică sumă primită pentru îngrijirea mormântului lui ‘Alī11, din Najaf), simţindu-se marginalizat (dar scria: „diadema bucuriei îmi e îndestulătoare”), ar
fi murit de ciumă la 60 de ani, cum scrie Ahdī12 (m. 1593 sau
1594), contemporan cu el. A fost înmormântat alături de şeicul Abdülmümin Dede, într-un templu al congregaţiei sufite
Bektâşî�, din Karbala.
S-a apreciat că, în linii mari, din Divanul în limba turcă
al lui Fuzûlî, gazelurile (specie originară în literatura arabă, preluată de persani, turci) sunt cele mai frumoase. În diferite perioade şi pentru gazel se poate vorbi de o serie de
expresii/ simboluri/ metafore consacrate/ clişeu. Poeţii din
perioada divanî, descriind însuşirile iubitei, folosesc astfel
de simboluri/ figuri de stil pentru păr, sprâncene, ochi, gură,
buze ş.a., după anumite „reguli”: dacă iubita e asemuită cu
un chiparos, chipul va fi aidoma unei grădini de trandafiri,
zâmbetul – unei flori (zambila); chipul comparat cu o comoară, părul – şarpele care o păzeşte ş.a. Toate acestea pot
fi întâlnite şi la Fuzûlî. Iată14 cum descrie iubita, ale cărei
plete de mosc „umbrit-au luna”: „O, chip de înger! Pe oricine mereu uimeşti;/ Domnul ştie, în neîntruparea-ţi, un înger eşti.” Sprâncenele arcuite sunt „ţinta săgeţilor genelor”,
ochii de narcisă, trupul ei de chiparos în umbra-i l-a cuprins
şi „Rubin precum buzele-ţi, perlă precum vorba-ţi nu ştiu;/
Giuvaere-s multe, dar buze rubinii ce perle risipesc, nu ştiu”.
Suferinţele pe care pe care le provocă iubirea (caracteristică
poeziei lui e tristeţea fie din pricina iubitei, fie a despărţirii
de ea), după el, nu sunt în zadar: „Slavă Domnului, vrereami împlini soarta; fără nădejde/ Să-mi pară rău de iubire şi
iubit nicicând nu m-a lăsat.” Sau „Iubito, de suferinţă să legi
iubirea-mi,/ Nicicând nu despărţi suferinţa de iubirea-mi.”
Pentru Fuzûlî, deşi dragostea e scopul vieţii, fericirii
omului, vorbeşte şi despre diverse aspecte ale vieţii din vremea sa, despre religie/ lege şi oamenii chemaţi să o apere
(cadiu, predicator, vizir, şah ş.a.), criticând, acolo unde simte
nevoia, despre amărăciunea provocată de nedreptăţile vieţii,
dar nu pe tonul unui mizantrop, veşnic nemulţumit de tot
şi de toate, ci al celui care înţelege că acesta îi este destinul
şi asta nu înseamnă să se înjosească în faţa nimănui. Cântă
plăcerile oferite de vin, dar crede că nu acesta este scopul
vieţii, ci trebuie să existe un ideal. Este o poezie de o frumuseţe aparte, dar şi un tablou al lumii în care a trăit poetul.
Leyla şi Mecnun, o poveste de dragoste foarte populară în
Orient, în arabă, persană (cea mai renumită versiune: a lui
Nizami15), turcă ş.a.. Se spune că ar avea la bază întâmplări
din viaţa unui anume Qays ibn al-Mullawah16, din timpul
dinastiei Umayyade, prin secolul al VII-lea. Chiar în acea
epocă au existat în lumea arabă măcar două versiuni ale poveştii. Una spune că acest Qays ibn al-Mullawah ibn Muzahim, poet beduin din tribul arab Bani Aamir, s-a îndrăgostit
de Layla bint Mahdi ibn Sa’d, cunoscută ca Layla Al-Aamiriya, din acelaşi trib. Au început încercările. În literatura turcă peste 30 de opere abordează povestea aceasta, cea mai veche fiind, scrie Nevzat Yusuf Sarigöl, a lui Edirneli Şahidi. O
versiune cunoscută e a lui Fuzûlî, Dâstân-ı Leylî vü Mecnûn,
scrisă în dialectul azer al limbii turce. Leyla şi Mecnun este
cea mai amplă/ cunoscută creaţie a lui Fuzûlî: 3096 de distihuri, o mesnevî – formă de poezie orientală apărută în arabă, pătrunsă în turcă (adoptată de mulţi între secolele XI
– XIX) pe filiera persană (unde are reprezentanţi de marcă,
ca Jalaluddin Rumi, Ferdoussi, cu Şah Name/ Cartea Şahilor ori Attar17, cu Cartea tainelor, Cartea privighetorilor, Nizami, Saadi, Mollâ Camî, considerat cel mai important poet
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din Iranul secolului al XV-lea ş.a.). Fuzûlî a pornit de la ce
europenii ar numi „dragoste platonică”, iar arabii „dragoste
virgină”18: eroii nu se căsătoresc, nu fac dragoste. A creat un
tablou extraordinar al vieţii cotidiene în epocă, cu elemente
de misticism, mit ş.a., crezând în puterea cuvântului („poate
reînvia chiar morţii”). După R.A. Nicholson19, toate aceste
mesnevi sunt, de fapt, un fel de a exprima dorinţa unirii sufletului cu divinitatea.
În varianta lui Fuzûlî, ce doi eroi sunt colegi la şcoală, se
îndrăgostesc, părinţii fetei află şi o retrag, Mecnun nu o mai
poate vedea, ajunge aproape de nebunie. Tatăl lui Mecnun
o cere pe fată de soţie pentru băiatul său, este refuzat, iar
Mecnun pleacă îndurerat în pustie, se împrieteneşte apoi cu
un războinic şi porneşte război împotriva clanului Leylei.
Acasă, Leyla tânjea după Mecnun, dar este dată altui bărbat.
După un şir de suferinţe cei doi iubiţi mor, în final.
O altă poveste de dragoste care a circulat în Orient este
cea dintre Heer şi Ranjha. O versiunea a ei aparţine unui
faimos poet sufi din Ţara celor cinci rîuri20, Punjab (Pakistan21), Waris Shah (~1728–1790), născut în Jandiala Sher
Khan, districtul Shekhupura. În Pakistan a trăit şi Mian Mohammad Bakhsh (1826-1907), înţelept sufi, poet important,
al cărui ghid spiritual (murshid) a fost Peer Shah Gazi – spune în capodopera sa, cunoscută azi cu titlul Safr-ul-Ishq (Călătoria dragostei) dar, mai ales, ca Saif-ul Malook. Legenda
spune că mormîntul lui Mian Mohammad Bakhsh, aflat la
Khari Sharif (scrie poetul: „cum mergi de pe malul Jhelumului înspre coasta dealului şi în partea de miazăzi a Mirpur22-ului”) răspândeşte parfum. Saif-ul Malook, personajul
principal al poemului „Safr-ul-Ishq”, pleacă din Egipt mânat
de dragoste, către Kohkaaf (azi în Rusia), unde se afla stăpâna inimii lui, prinţesa Badi-ul-Jamal. Fragmente din opera
lui Mian Mohammad Bakhsh şi Waris Shah, cei doi mari
poeţi sufi care au vieţuit pe teritoriul de azi al Pakistanului
(poet naţional: Mohammad Iqbal, 1873-1938), au apărut şi
în limba română23.
Locuinţa” lui Waris Shah era, se spune, o mică cămăruţă
alipită la trupul unei moschei construită în 1340. S-a spus
că, după Farid24, nici un alt poet nu a mai dominat cu atâta
strălucire ca el peisajul poetic din Punjab. Specialiştii consideră că odată cu el începe perioada modernă a poeziei acolo,
că ar fi pentru Punjab ce înseamnă Chaucer pentru englezi
– „bătaia tuturor inimii lor” sau, din punct de vedere al valorilor morale – Milton. (Saeed Ahmad25 consideră că Waris
Shah înseamnă pentru limba punjabi ce înseamnă Shakespeare pentru engleză, Saadi – persană, Kalidasa – sanskrită,
Ghalib – urdu). S-a spus că ar fi transformat limba punjabi
în poezie şi poezia în punjabi. Capodopera lui Waris Shah
este poemul epic Heer (povestea26 dintre frumoasa Heer şi
Ranjha, totodată şi un important document istoric). Felul în
care a scris Waris Shah acest poem27 arată şi cât de divizată
era populaţia din Punjab în secte de tot felul. Se spune că toleranţa religioasă era la ea acasă, deşi mai marii regiunii erau
lesne de corupt, cruzi, răzbunători. Poate şi de aceea, şi din
cauza deselor invazii, hinduşii şi musulmanii erau apropiaţi.
Heer este cântată/ recitată (în peste o duzină de stiluri) în
Punjab în acelaşi mod/ stil folosindu-se aceeaşi sintaxă, fără
mai nici o variaţie, ca atunci când a fost compusă (în 1776,
în timpul celei de-a opta invazii a lui Ahmed Shah Abdali)
de Waris Shah, la 36 de ani.
La vechii indieni era „regula” ca autorii, înainte de ceva
original, să facă o cât mai bună/ potrivită cu vremea/ mentalitatea vremii sinteză „proprie” a operelor înaintaşilor. Suren Goyal28 scrie: „în Sūtra au fost consemnate cunoştinţe
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decantate şi verificate de multe veacuri”. Lui Pānini i se „cunosc” cel puţin 64 de „predecesori”. Sūtra29 e definită şi ca
„fir”. Goyal înţelege prin fir „substratul ultim, unificator, integrator al formei... care face legătura unor elemente din
care rezultă un tot unitar.30” Mādhava (sec. XIV) definea
sūtra: „Cei care ştiu ce-i o sūtra o cunosc ca puţine silabe,
limpede, cuprinzând doar ce-i esenţial, cu multe feţe, neasemănătoare cu imnurile (în ce priveşte cuvintele repetabile) şi ireproşabilă.31” După Sergiu Al. George s-a ajuns, prin
decantare/ filtrare/ transfer semantic, ca primul termen tehnic pentru „regulă” să fie sūtra – fir. Şi în termenul „tantra”
(asociat adesea cu o formă de yoga în mai strânsă corelaţie
cu sexualul/ sexualitatea; în fapt, un curent religios sincretic,
numit după textele Tantra; în această formă de religiozitate se contopesc magie, mistică, credinţe populare şi un rol
major au tehnicile psihosomatice yogine), care la Patañjali
se relevă ca sinonim cu sūtra32, sunt reluate aceleaşi sensuri
cumulate de „legătură”, „conexiune”, „fir”.
Una din caracteristicile tantrismului (cu imaginea adesea distorsionată de clişee, prejudecăţi), considerat de adepţi
expansiunea conştiinţei individuale/ individului pe toate nivelele macrocosmosului (prin tehnici spirituale), este omniprezenţa simbolismului sexual, fuziunii cu persoana iubită pentru armonizarea polară – prin această mistică erotică
ajungându-se la depăşirea contrariilor, identificarea cu perechea divină. Adepţii filozofiei tantra susţin că diferă conceptual de yoga, deşi ajunge, în final, la acelaşi punct. Tantrismul e o noţiune complexă, cu diferenţe/ forme diferite
în hinduism, după unii şi Bön-po33 (tibetană: rgyud ) – considerată cea mai veche tradiţie spirituală din Tibet, budism
(Budismul Vajrayāna: numit şi ezoteric, „tantric”, Tantrayana, Mantrayana, Calea Diamantului, în chineză Jingangcheng: considerat extensie a Mahayana34; unii cred că ar fi
„al treilea vehicul/ Yana”), sau jainism. Altă ramură yoga
porneşte de la bhakti, concept care înseamnă iubirea/ devoţiune, dar şi calea devoţiunii/ iubirii. (în hinduism sintagma
are sensul devoţiunii faţă de o zeitate sau formă a Zeului/
Domnului; în vişnuism este pus în legătură cu Vişnu/ încarnările acestuia, ca în şivaism). Ca proces/ sintagmă pe calea
yoga e descris detaliat în Bhagavad Gītā, 18.55 (versiunea
Sergiu Al-George): „Prin dăruire mă recunoaşte ce şi cum
sunt într-adevăr;/ cunoscându-mă cum sunt într-adevăr, intră atunci deîndată în mine”, şi, ulterior, 18.166: „Lepădând
toate Legile, vino la mine, singur adăpost;/ De toate păcatele
eu te voi mântui; lasă întristarea”.
Diversitatea căilor către iluminare e remarcabilă. De pildă Matsuo Bashō, cel mai important poet Japoniei, a adus în
haiku o doză de mistic. Şi-a făcut din poezie un mod de viaţă/ cale – kado/ calea poeziei. Credea că poate fi o cale spre
iluminare. Poeziile despre pasiune, dragoste (asociată cu fericirea, împlinirea, dar mai ales cu suferinţa, moartea) trezesc în sufletul nostru emoţii din cele mai profunde. „A fost
odată ca-n poveşti,/ A fost ca niciodată./ Din rude mari împărăteşti,/ O prea frumoasă fată.” – aşa începe Mihai Eminescu poemul Luceafărul, construind un larg orizont de aşteptare, cu mantie de basm. În Upanişade35, pana unui poet
al cărui nume veacurile l-au învăluit în uitare, scria:
„Esenţa tuturor fiinţelor este pământul
esenţa pământului este apa
esenţa apei sunt plantele
esenţa plantelor este omul
esenţa omului este vorbirea
esenţa vorbirii este cunoaşterea sacră
esenţa cunoaşterii sacre sunt cuvântul şi sunetul
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esenţa cuvântului şi sunetului este OM”36.
Iar viaţa, la urma urmei, poate fi privită şi cum o vedea,
în Sunetul paşilor apei, poetul iranian Sohrab Sepehri, născut în 1928 în satul Anyaneh37, lângă Kashan38:
„Viaţa este o tradiţie agreabilă
Aripa vieţii e la fel de largă ca şi moartea
Viaţa este o săritură de mărimea dragostei
Viaţa nu e ceva anume,
O punem pe mantia obiceiului
Şi uităm.”
Şi, în grădina vieţii pe care o străbatem cu paşi prea grăbiţi, Domnul a lăsat un fruct din care, dacă gustă, omul urcă
în clipe lungi ca veacul, până la ceruri. Fructul numit dragoste e cu atât mai dulce, cu cât coaja lui este din pasiune.
După ce ai muşcat din el, chiar fără ştiinţa ta, totul pare altfel. Poezia şi dragostea cresc din aceeaşi tulpină care soarbe seva din inima, din sufletul omului. Versuri de dragoste,
de devoţiune, de adorare, licenţioase, de un erotism angelic
sau carnal, heterosexual sau nu, au crescut în grădina sădită în sufletele oamenilor de când a fost descoperit spiritul
poeziei. Ne amintim delicateţea, chiar fragilitatea versurilor
şi drumul unic al poeziei trubadurilor, ştiind că Guillaume
de Poitiers a fost, înainte de a scrie poemele care l-au făcut
atât de prezent în inimile noastre veşnic înmugurind câte
un Tristan sau Isoldă, prizonier al arabilor. Erau vremuri în
care Gioachinno da Fiore39 anunţa că Sfântul Duh, a cărui
vreme, spune el, se apropia, se va întrupa într-o femeie, în
care au trăit Héloise şi Abelard, apărea cortesia, religia literară a iubirii caste, femeii idealizate. Pentru ea se cânta pe versuri ca: La nostr’amor vai enaissi/ Com la branca de l’albespi…
(Astfel se-ntâmplă cu-a noastră iubire/ Precum cu creanga de
măceş…). Pe atunci adevărul însemna şi o astfel de manieră
de a iubi, iubirea40 (uneori alunecând în amor fati – iubirea
fatalităţii, despre care ne va spune mai bine Nietzsche) însemna „cunoaşterea” supremă (canoscenza: în provensală).
E drept că Cercamon41, supărat că adesea graniţa dintre iubire şi fidelitate, credinţă nu era prea limpede pentru unii
confraţi a scris: „amestecând adevărul cu minciuna, trubadurii aceştia îi corup pe amanţi, pe femei şi pe bărbaţii lor”.
Se ştie că Sfântul Francisc din Assisi învăţase de tânăr limba
franceză (Th. Labaude-Jeanroy, Le Mystiques italiens) şi savura romanele cavalereşti, visând să ajungă „cel mai desăvârşit cavaler al lumii”.
Dar, până a ajunge la trubaduri, ne întoarcem în India.
Rāmāyana/ Călătoriile lui Rāma, legenda în care dragostea
are loc de căpătâi, a lăsat în siaj legende/ variante în diverse
limbi, de poveşti aproape la fel de fermecătoare ca şi ea. Epopeea a fost scrisă în metru śloka42, numit şi anushtubh (două
versuri, 16 silabe fiecare, sau 4 pāda/ sfert de vers de 8 silabe
fiecare). Legenda spune că primul śloka este scris de Valmiki,
mişcat de felul în care îşi plângea o păsărică perechea ucisă
de un vânător. Astfel, din dragoste şi suferinţă, Valmiki a
descoperit „spiritul poeziei”.
(Va urma)
(Endnotes)
1. pīnyīn, ad litt: a pune [sunetele] laolaltă/ împreună. hànyǔ pīnyīn (ad
litt., limba han pinyin): sistem de notaţie fonetică şi transliterare cu caractere
romane) din mandarina standard.
2. Mansūr al-Hallāj (persană: Mansūr-e Hallāj; Hallaj – în arabă: „dărăcitor de bumbac”), cca. 858– 992; mistic scriitor, sufi persan, condamnat la moarte pentru erezie. Cartea sa cea mai faimoasă: Kitab al tawasim; două capitole
sunt dedicate dialogurilor Dumnezeu – Iblis (diavol).
3. După tradiţie, versetele din Coran ar conţine un sens exoteric, zāhir, şi
altul ezoteric, bātin.
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4. Vezi şi Giffen, Lois, Theory of Profance Love among the Arabs: The Development of the Genre, New York, 1971; Raven, Willem, Ibn Dawud al-Isbahani
and His Kitab al-Zahra, Amsterdam: Willem Raven, 1989.
5. Divanî – culegere/ antologie poetică, structurată din punct de vedere
tematic sau cronologic; în imperiul otoman sub numele generic de poezie de
divan se încadra poezia de curte. Opera poeţilor divanî relevă, în timp şi spaţiu,
şi diferenţe.
6. În numele lui Dumnezeu; cu ea începe fiecare sura din Coran.
7. Kutadgu Bilig, Qutadğu Bilig/ tradusă şi Înţelepciunea care aduce fericirea sau Înţelepciunea care duce la glorie regală şi noroc.
8. Sau Yusuf Balasaghuni, Yusuf „Khass Khajib”.
9. Versiunea în limba română: Nezvat Yusuf Sarigöl, Nermin Yusuf, Selma Yusuf.
10. Istanbul, 1526-1600, supranumit „sultanul poeţilor”; a creat o veritabilă ruptură în stilul divanî, aşa cum era în epocă.
11. ‘Alī (‘Alī bin ‘Abī-Ţalib), al patrulea şi ultimul calif raşidun, văr/ ginere
al Profetului, căsătorit cu fiica acestuia, Fātima; calif între 656-661 e.n.
12. ‚Ahdī, Ahmad ibn Shamsi, d. 1594, care a scris despre Fuzûlî în cartea
sa de biografii (tezkire) – Gülşen-i Şuarâ.
13. Cristalizată spre sfârşitul sec. al XIV-lea; schimbări majore la începutul sec. al XVI-lea. De la Hâci Bektâş, m. sf. sec. XIII, început sec. al XIV-lea.
14. Citate din Fuzûlî, Gezeller/ Gazeluri, selecţie, prefaţă: Nezvat Yusuf Sarigöl, trad., note: Nermin Yusuf, Selma Yusuf, Kriterion, Bucureşti, 2005.
15. Nizām ad-Dīn Abū Muhammad Ilyās ibn-Yusūf ibn-Zakī ibn-Mu’ayyid.
16. După Agah Sırrı Levend: Umr’ul Kays (Levend, A.S., Arap, Fars ve
Turk Edebiyatlarinda Leyla ve Mecnun Hikayesi. Ankara, 1959).
17. Abū Hamīd bin Abū Bakr Ibrāhīm, mai cunoscut ca Farīd ud-Dīn ori
‘Attār/ Farmacistul; în turcă: Ferüduddîn Attar.
18. Sunt mai multe astfel de poveşti în literatura orientală: Qays şi Lubna
(dragostea lui Qays ibn Dharih, m. în 688, pentru Lubna), Antara şi Abla ş.a.
19. „All the love romances and allegories of Sufi poetry – the tales of
Layla and Majnun, Yusuf and Zuleyha, Salaman and Absal, the Moth and the
Candle, the Nightingale and the Rose – are shadow pictures of the soul’s passionate longing to be reunited with God” - Nicholson, Reynold A. 1963. Mystics
of Islam. London: Routledge and Kegan Paul, 1963, p. 116-117.
20. Ab = apă; prin extensie: rîu; punj = cinci. Cele cinci rîuri: Jhelum,
Chenab, Ravi, Beas şi Sutluj, afluenţi ai Indusului.
21. În 1947, prin divizarea India – Pakistan, Punjab a fost împărţit în Punjab-ul indian şi cel pakistanez. 1966: cel indian a fost divizat, pe baze lingvistice,
în 3: Haryana, Himachal şi Punjabi suba, actualul Punjab.
22. Azat Kashmir – sau „Kashmir-ul liber”, partea care a fost anexată de
Pakistan după războiul cu India din 1972.
23. Saeed Ahmad, Înţelepciunea prin sufisme/ Great Sufi Wisdom, ed. bilingvă engleză-română; română: Păuceanu Alexandrina-Maria, Ed.Emia, 2004.
24. Baba Sheikh Farid Shakarganj, 1173 – 1266. Cu el se spune că a început istoria culturii scrise în Punjab.
25. Profesor la un colegiu din Rawalpindi, a editat mai multe culegeri,
dicţionare etc.
26. Bazată, se spune, fie pe o veche legendă/ poveste o qissa din Persia, fie
pe o întîmplare din vremea lui Preaputernicului Împărat Mogul Akbar.
27. Există şi variante ale altor poeţi; prima aparţine lui Damodar, şi nu are
final tragic (Heer şi Ranhja au plecat în hajj/ pelerinaj la Mekka). Nu puţini sunt
cei care cred că sfîrşitul tragic din versiunea lui Waris Shah este mai credibil şi
sporeşte forţa poemului.
28. S. Goyal, Perspective oferite de Yoga, Editura Medicală, Bucureşti, 1992.
29. Sūtra - text de bază, ad. litt: fir, fir conducător, regulă.
30. Trad. Sergiu Al. George, op. cit.
31. M. Eliade a abordat hermeneutica termenului şi înţelesului „firului”
în textele indiene.
32. Sergiu Al. George, op. cit.
33. Geoffrey Samuels, Civilised Shamans, Cap. 10, The Folk Religion and
the Pragmatic Orientation, Smithsonian Institute Press, 1993.
34. Mahayana (mahāyāna, Marele Car/ Vehicol; lb. Chineză: Dà chéng;
ajuns în Japonia Daijō; în Coreea Dae-seung şi Vietnam - Đại Thừa). Nu mult
după moartea lui Buddha, budismul s-a desprins întâi în cele „Carul Mare” şi
Carul Mic”/ Hianyana, nu datorită cuprinderii, numărului adepţilor.
35. După J.-E. Berendt, Nada Brahma: The World is Sound, Inner Traditions In. Ltd, p. 26-29).
36. „Silaba sacră” OM : considerată în toate religiile indiene un simbol al
realităţii supreme. Se rosteşte la începutul celor patru vede.
37. Foarte probabil s-a născut în timpul unei excursii la Qom, între Tehran şi Kashan.
38. Oraş între Tehran şi Isfahan.
39. Predicator, mistic italian (1145-1202) propovăduitor al unei doctrine
despre ultimele clipe ale lumii, care vor fi dominate de apariţia Sfîntului Duh.
40. Pentru a nu vulgariza, precizez că limbajul pasiunii, aşa cum este în
operele misticilor vremii, nu era, iniţial, un limbaj al simţurilor ci, mai curînd,
relativ la asceza strîns legată de ereziile meridionale ale secolului XII (cf. Denis
de Rougemont, Iubirea şi occidentul, Bucureşti, 1987).
41. 1135-1145, unul dintre primii trubaduri de origine gasconă.
42. Strofă alcătuită din două versuri, tipică pentru epopeea sanskrită.
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Irina Hăilă

În căutarea unei identităţi. Imaginea lui Ahasverus în
romanul Întoarcerea huliganului, de Norman Manea

E

Evoluţia individuală, socială şi culturală a omului stă sub
semnul unor invariante mitice care se definesc, în timp,
ca parte a mentalului universal, indiferent de regiunile
particulare de unde au luat naştere. Există, în acest sens,
mituri ale Genezei, ale Facerii, mituri ale iubirii, ale
trădării, ale eroului, ale supravieţuirii, ale extincţiei. Că
acestor invariante mitice alcătuind nucleul poveştilor
care sfidează timpul le sunt asociate nume de zei ale unor
popoare dintr-un anumit spaţiu este o evidenţă, dar nu
este mai puţin adevărat că figurile nemuritorilor s-au „topit” adesea în imaginarul colectiv, îmbrăcând chipuri asemănătoare. Dacă Mircea Eliade acordă calitatea de mit
numai „istoriilor sacre”, născute in illo tempore, în istoria
culturală a umanităţii au apărut şi „mituri inventate”, cu
acelaşi succes din punct de vedere literar ca şi miturile
care, prin opoziţie, s-ar defini drept „autentice”. Unul dintre acestea este mitul despre evreul rătăcitor, numit, întrun final, după mai multe identităţi succesive, Ahasverus,
mit considerat de Søren Kirkegaard unul fundamental,
alături de Faust şi de Don Juan[1].
Întrebarea care se pune, de la început, în legătură cu
ideea de devenire literară a personajului numit Ahasverus este, ca şi în cazul lui Don Juan sau al lui Faust, dacă
acesta poate fi integrat într-un scenariu mitic, dacă evreul rătăcitor poate fi considerat un mit. Obiecţiile care se
pot formula în legătură cu această încadrare sunt legate
de complexitatea noţiunii înseşi de mit (a cărei definire
se confruntă cu imposibilitatea afirmaţiilor categorice) şi
de situaţia particulară a celor trei personaje menţionate
– atât Faust şi Don Juan, cât şi Ahasverus sunt protagonşitii unor „poveşti” databile, cărora li se cunosc primele
versiuni. Din acest punct de vedere, diferenţa în raport
cu miturile arhaice, ca istorii sacre, plasate într-un timp
al originilor, este evidentă. În acelaşi timp însă, Ahasverus se integrează într-un scenariu mitic „inventat” ale cărui date se grefează pe unul dintre miturile originare ale
creştinismului – răstignirea lui Iisus. În scenariul mitic în
care evreul Ahasverus devine protagonist al unei scenecheie, Iisus este ceea ce Jean Rousset numeşte „agent de
legătură cu sacrul”[2]. Filiaţiile personajului Ahasverus cu
personaje biblice (Joseph Cartaphillus, Malchus, Simon
din Cirene, ucenicul Ioan) sugerează un fond mitic implicit al legendei care vede lumina tiparului în 1602. Mai
mult, destinul hărăzit personajului – acela al rătăcirii fără
moarte şi fără odihnă de-a lungul secolelor – face trimitere la riturile arhaice îndeplinite în cazul sufletelor care
nu-şi aflau odihna decât în anumite circumstanţe. Încă
o particularitate – legenda despre Ahasverus nu are un
autor cunoscut, tipăritura circulând cu statut de „carte
populară”[3]- accentuează dimensiunea mitică a poveştii,

care va cunoaşte un succes aproape instantaneu în Europa medievală şi va fi prelucrată în numeroase variante.
Timp de câteva secole, personajul a dobândit o existenţă
autonomă, redefinindu-şi trăsăturile şi adaptându-se metamorfozelor literare la care l-au supus canoanele estetice.
De aici, o altă caracteristică a unui personaj mitic, aceea de a avea funcţia de model, statut exemplar. Receptorul operei literare are posibilitatea de a se identifica fie
cu Ahasverus, fie cu aceia care îl condamnă sau îl detestă
(mai puţin probabil, date fiind atributele pe care le dobândeşte personajul începând cu literatura romantică),
adică îşi raportează propria existenţă la o existenţă fictivă,
ceea ce îi conferă personajului statut de model (pozitiv
sau negativ).
Evreul rătăcitor, cu biografia fictivă pe care i-o creează
literatura, devine un simbol. Modelul real (dacă a existat)
nu are importanţă în raport cu multitudinea sensurilor
pe care le dezvoltă creaţia şi existenţa personajului. Mai
mult decât simbol al destinului unui popor condamnat la
rătăcire pentru vina de a-l fi condamnat la moarte pe Isus,
Ahasverus este un simbol al omului de oricând şi de oriunde care nu se adaptează, care nu-şi găseşte locul, rătăcind, fie şi numai în plan interior, în căutarea morţii, echivalentă cu odihna sinelui. El întrupează un mit al destinului neîmplinit tocmai prin aceea că i se refuză moartea
(paradoxal, leacul nemuririi este căutat cu înverşunare de
atâtea secole şi totuşi nimeni nu-şi doreşte destinul lui
Ahasverus, care descoperă că nemurirea nu este o binecuvântare, ci o piedică în desăvârşirea umană în care este
înscrisă condiţia morţii). Este dimensiunea personajului
pe care o evidenţiază romanele secolului XX, secol al virtualei depăşiri a „vârstei” antisemite. Se încadrează Ahasverus în coordonatele unui „mit al alterităţii”[4] care valorizează proiecţia ideală a unui eu damnat? Răspunsul nu
poate fi decât categoric afirmativ dacă se iau în consideraţie romane ale literaturii europene din secolul XX. În
acelaşi timp însă, Ahasverus e fiecare dintre noi, în aceeaşi măsură în care suntem şi Iuda, Petru sau Toma. Mitul evreului rătăcitor rezistă prin personaj, aşa cum se întâmplă şi cu mitul lui Don Juan. Este un „mit de situaţie”
care a devenit „mit de erou”, în formularea lui Raymond
Trousson[5].
Această metamorfoză a sensului textelor iniţiale este
evidentă dacă se aplică o metodă de analiză bazată pe
principiul diacroniei. Limitarea cercetării la devenirea
romanescă a personajului evidenţiază modificarea, în
sensul accentuării complexităţii, a rolului şi funcţiilor
îndeplinite în cadrul remei. Metoda structurală îşi demonstrează utilitatea pentru identificarea invariantelor

1. Kirkegaard, Søren, Sau… sau, Editura Humanitas, Bucureşti,
2008, p.28
2. Rousset, Jean, Mitul lui Don Juan, Editura Univers, Bucureşti,
1999, p. 5
3. Rotenberg, Avram, Evreul rătăcitor, Editura Hasefer, Bucureşti,

2003, p. 10 şi urm.
4. Boia, Lucian, Pentru o istorie a imaginarului, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2000
5. Trousson, Raymond, Les Etudes de thèmes. Essai de méthodologie,
M J Minard, Paris, 1965, p. 35 şi urm.
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scenariului mitic. Se pot identifica următoarele elemente
distinctive ale mitului:
1. Isus urcând drumul Golgotei, prezenţă fundamentală în scenariul mitic;
2. Cizmarul din Ierusalim, iniţial, anonim spectator al
scenei, care se distinge din mulţime prin atitudinea dispreţuitoare la adresa lui Isus; personajul este particularizat prin fixarea unui destin care presupune rătăcirea fără
odihnă;
3. Martorii peregrinărilor, cei care asistă sau duc mai
departe povestea evreului rătăcitor.
Metamorfozele literare ale mitului presupun multiple combinaţii între aceste elemente, cu individualizarea
mai multor personaje din categoria martorilor, prin felul
în care acestea se raportează la personajul central. O trăsătură esenţială a lui Ahasverus – umilinţa - unifică însă
toate reacţiile martorilor, cărora le readuce în memorie
imaginea unui timp sacru. Identităţile literare pe care
la primeşte personajul din legenda apărută şi tipărită în
Germania în 1602 sunt foarte numeroase. Numai până în
secolul al XIX-lea au fost catalogate câteva sute de opere
literare care îl au ca protagonist pe Ahasverus, ca element
central pentru naşterea unei poveşti.
O situaţie particulară poate fi identificată în câteva romane ale secolului XX, în care personajul nu mai are trăsăturile cu care îl învestesc literatura romantică şi literatura cu caracter senzaţional a secolelor anterioare. Ahasverus dobândeşte dimensiunea interiorităţii, a profunzimii
autoexploratorii, iar această trăsătură se asociază cu anonimatul universalităţii. S-ar putea vorbi despre o imagine
a lui Ahasverus în romanul Întoarcerea huliganului, al lui
Norman Manea? Cu siguranţă, dacă se iau în calcul trăsăturile esenţiale ale eroului sau, dacă ar fi să ţinem cont de
estetica literară modernă, ale antieroului propus de autor.
Naratorul din Întoarcerea huliganului este un rătăcitor în
căutarea liniştii interioare. La acest nivel, filiaţia cu eroul
mitic este evidentă. Pretextul rătăcirii este altul, evident,
fără legătură imediată cu nucleul mitului, dar cu posibila
întrebare dacă cel care alege să-şi asume condiţia rătăcirii
prin lume, împins la gestul de a părăsi (definitiv sau temporar) spaţiul natal de condiţii politice, sociale, culturale
create de un anumit context nu repetă, poate involuntar,
gestul personajului mitic nu în semn de protest, ci ca pe
un reflex imprimat în conştiinţa proprie de trăsătura ancestrală pe care, în ultimă instanţă, o evidenţiază şi mitul.
Opţiunea pentru „exil” nu era, de fapt, o opţiune în
sensul propriu al termenului pentru scriitorii români de
origine iudaică, dat fiind faptul că emigraţia lor era, de
cele mai multe ori, consecinţa unui antisemitism mascat.
Dintre cei care au ales această soluţie, Norman Manea reprezintă un caz particular. Scriitorul rezistă moral în România comunistă până la 50 de ani, încercând chiar să se
adapteze, să păstreze o poziţie non-ostentativă. De aceea,
este cu atât mai surprinzătoare decizia de a pleca definitiv din ţară, decizie care nu a fost decizie, aşa cum el însuşi o mărturiseşte, ci urmarea unor circumstanţe, a unor
impulsuri nereprimate. Circumstanţele în care se produce despărţirea definitivă de ţara natală sunt, de asemenea,
particulare – în 1986, după ce romanul Plicul negru, deşi
mutilat de cenzură, fusese tipărit în „douăzeci şi şase de
mii de exemplare, tiraj privilegiat”, la care scriitorul însuşi
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nu-şi permitea să spere, în ciuda celor douăzeci de ani de
când publica în România, şi se bucurase de un real succes
la public. Mai mult, rezistenţa îndelungată, chiar neostentativă la rigorile regimului, ar fi putut însemna descoperirea unui echilibru interior care să-i permită scriitorului
să continue să trăiască şi să creeze în spaţiul natal. Explicându-şi, în romanul pronunţat autobiografic Întoarcerea huliganului, emigrarea târzie, Norman Manea notează că principalul motiv care l-a reţinut în România a fost
„limba şi himerele pe care mi le furniza. Şi nu doar atât,
desigur, biografia toată, bună-rea, a căror esenţă erau.”[6]
Aşadar, limba care îi oferă identitate şi care subsumează
toate sensurile existenţei individuale – familie, prieteni,
bucurii, tristeţi… În cele din urmă, opţiunea pentru plecare. Care nu e atât o plecare, cât o rămânere în spaţiul
liber, după ce primeşte o bursă în fosta Republică Federală Germania. Şi, din momentul plecării, continua nostalgie a spaţiului natal. Deşi nostalgie nu este chiar termenul potrivit pentru a descrie starea de spirit a celui care
narează în Întoarcerea huliganului. E un amestec de regret, de melancolie, de disperare, de înţelegere a imposibilităţii refacerii unor legături definitiv anulate. Şi, mai
ales, imposibilitatea găsirii unui spaţiu personal, a unei
„case”. Ihab Hassan spunea că nu s-a simit niciodată acasă în Egiptul natal, că, dimpotrivă, exilul i-a fost prielnic
pentru afirmarea deplină a personalităţii („M-am simţit
mereu un străin în acea lume”.[7]) Nu e cazul lui Norman
Manea, condamnat să repete destinul „evreului rătăcitor”,
fără a avea vina personajului biblic. Un exilat al propriei
existenţe, chiar dacă aceste cuvinte mari nu-şi găsesc locul în romanul care a făcut senzaţie în Occident, Întoarcerea huliganului. Roman polifonic în adevăratul sens al
termenului, Întoarcerea huliganului dezvoltă „cele trei
teme majore, recurente şi întreţesute ale operei lui Norman Manea (cuprinzând atât ficţiunea, cât şi non-ficţiunea)”, adică „experienţa holocaustului, trăită în copilărie,
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial; existenţa,
ca om şi ca scriitor, în interiorul unui sistem totalitar, şi
anume, varianta românească a comunismului; respectiv,
exilul”.[8]
Acronia evenimentelor este motivată, subtextual, de
existenţa unei memorii afective, care selectează cele mai
importante stări sufleteşti şi le ordonează în sensul descoperirii sinelui. Pentru că, în ultimă instanţă, romanul lui
Norman Manea se referă la un proces de cunoaştere / recunoaştere a sinelui dezrădăcinat de două ori.
Materialul epic este organizat în trei secvenţe, între
primele două şi cea de-a treia interpunându-se capitolul Anamneză. Prima parte, intitulată Preliminarii, creează circumstanţele rememorării, evocând evenimente din
trecutul recent – stabilirea la New York, trecerea prin ritualurile acceptării occidentale, neliniştea crescândă provocată de hotărârea reîntoarcerii în ţara natală. A doua parte, Prima întoarcere (Trecutul, ca ficţiune) este o rememorare a trecutului personal, împletit cu cel istoric, şi evocă anii copilăriei fericite (până la cinci ani), deportarea
6. Norman Manea, Întoarcerea huliganului, Editura Polirom, 2006,
p. 180
7. Ion Bogdan Lefter, Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii”
culturale, Editura Paralela 45, 2002, p. 296
8. Matei Călinescu, Reflecţii despre „Întoarcerea huliganului”,
postfaţă la roman, Editura Polirom, 2006, p. 361
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în Transnistria (TRANS – TRISTIA), portretul tatălui
(deportat în Transnistria, apoi în lagărul de la Periprava), al mamei, amintiri despre prieteni. Sunt incluse, în
relatare, pagini de autoanaliză, mărturie a încercării de
a pătrunde înspre sine urmând spirala „casei melcului”.
Partea a treia, Divanul vienez, este o aluzie transparentă la procesul recuperări sinelui, în acest caz, prin scris.
Capitolul Anamneză, unicul, prezintă circumstanţele în
care „August Prostul” sau „Noah naufragiatul” ia hotărârea de a transpune în scris propria existenţă, conştient că
„rememorarea publică transformase deja ororile în clişee.
Clişeul reiterat până la pietrificare, împlinind funcţia de
legitimizare, urmată, fireşte, de oboseală şi indiferenţă.”[9]
Şi totuşi, pactul este acceptat. Mai presus de voinţa celui
care relatează, ideea de scris pune stăpânire pe conştiinţa ezitantului Noah (nume numai pentru cei iniţiaţi, nu
pentru uz public). Ultima parte, A doua întoarcere (Posteritatea), este o prezentare, sub forma unui jurnal, a tuturor detaliilor vizitei în România (vizita plănuită, dătătoare de nelinişti, din prima parte a romanului), desfăşurată
între 20 aprilie şi 2 mai 1997. Consemnarea evenimentelor este întreruptă adesea de analepse şi de flashback-uri,
care evidenţiază alte relaţii între prezent şi trecut sau le
pun într-o altă lumină pe acelea deja evocate.
Formula narativă implică topirea, într-o masă unitară,
a relatării subiective, obiective, a jurnalului şi a introspecţiei, facilitând îmbinarea realităţii cu ficţiunea. Naratorul
însuşi poartă mai multe măşti se depersonalizează, privindu-se din exterior, alternează vorbirea despre sine la
persoana I cu relatarea la persoana a III-a, metamorfozându-se în personaj.
9. Norman Manea, op. cit., p. 210

„În căutarea sinelui pierdut”, romanul este o mărturie despre ceea ce înseamnă dezrădăcinare, fie că aceasta este consecinţa unei decizii mai presus de voinţa celui care suportă procesul, fie că este o alegere conştientă a plecării dintr-un spaţiu ostil. Pretutindeni, în carte,
este reamintită condiţia celui care relatează, având filiaţii
profunde, interioare şi, de cele mai multe ori, tacite, cu
Ahasverus – „Sunt doar un biet nomad, nu un renegat”[10],
„Oboseala de sine...”[11] , „privilegiul de a fi turistul propriei posterităţi…”[12]
Spaţiul natal exercită o fascinaţie aparte asupra celui
care îl evocă, aşa cum o face şi asupra condamnatului mitic la rătăcire veşnică. Spre deosebire de Ahasverus-ul din
legendele parabiblice, naratorul autoreflexiv creat de Norman Manea are şansa întoarcerii în spaţiul atât de dorit.
Şi totuşi, acasă nu mai este acasă. Finalul reliefează discret ideea imposibilităţii apartenenţei la un anumit spaţiu.
Repetarea adresei are rolul, parcă, de a-i aminti naratorului cine este, care îi este identitatea actuală – „Acasă, la
adresa mea din New York, fireşte. Da, Upper West Side,
Manhattan”.[13] Şi dacă el îşi ştie şi îşi asumă această identitate, reuşind să refacă firele rupte ale propriei personalităţi, aşa cum o afirmă repetat pe parcursul relatării, de ce
„fireşte”? Dacă „acasă” era, într-adevăr, „Upper West Side,
Manhattan”, de ce „adresa mea din New York? Răspunsul,
implicit, ar putea fi pentru că „acasă” e numai într-un loc
din lume. Aşadar, o acceptare implicită a condiţiei rătăcitorului care, în cele din urmă, nu-şi mai regretă rătăcirea,
aşa cum nu o mai face nici Ahasverus. Doar povesteşte
despre sine.
10.
11.
12.
13.

Idem, p. 15
Idem, p. 23
Idem, p. 24
Idem, p. 360

Constantin Coroiu

Î

Literatura în „imaginarul” elevilor

Întrucât se apropie vremea examenelor, recitesc pagini dintr-o carte a profesorului Constantin T.Ciubotaru din Roşiorii de Vede, un fel de jurnal de bord al unui dascăl de limba
şi literatura română timp de o viaţă sau, altfel spus, o antologie negativă. Zic negativă şi îmi dau seama că aş putea fi
puţin nedrept, căci nu puţine texte din cuprinsul ei aparţin
unor... creatori fără voie, care dovedesc uneori o capacitate de invenţie remarcabilă, chiar dacă aiuritoare. Domnul
profesor, care e şi scriitor, merge uneori, în intervenţiile sale
introductive şi de comperaj, cu spiritul ludic, îndeosebi în
plan lexical, dar nu numai, până dincolo de limită, pe un
material de un comic involuntar şi, în cele din urmă, trist.
Oricum, pentru făcătorii de manuale de limba şi litreratura
română, lectura acestei cărţi ar trebui să fie obligatorie. Dar
şi pentru criticii şi jurnaliştii culturali care, nu o dată prin
comentarii stupide, prolixe, pline de preţiozităţi şi speculaţii
sterile, dar şi – cum altfel? – demitizante, nu puţine reproduse în manualele alternative, răresc rândurile cititorilor, ale
iubitorilor de literatură. Ca să nu mai vorbim de „scientiştii”,
de teoreticienii sterili pe care G.Călinescu îi caracteriza cu
o formulă memorabilă: „Bibliotecă mare, pricepere literară
mică”.
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Borges credea că literatura e o formă a fericirii şi, în consecinţă – spunea el – „ideea lecturii obligatorii, la literatură,
este o idee absurdă, cum la fel de absurd ar fi să vorbeşti de
fericire obligatorie”. Or, ceea ce ar trebui să facă profesorul
e nu atât să oblige, cât să incite, să convoace, practicând, pe
cât posibil, cu o celebră sintagmă a lui Roland Barthes, un
„discurs îndrăgostit” privind operele literare şi aventura lecturii lor, fie ea şi pe Internet... Altfel, iată ce ajunge literatura
în capul multora dintre cei care trec prin şcoală, aşa cum o
atestă „extemporalele, tezele, lucrările scrise la bacalaureat
şi la alte concursuri” din care şi-a extras materia Constantin
T.Ciubotaru pentru cartea sa:
„Boul (din fabula lui Grigore Alexandrescu – n.mea)
este tipul omului scurt la minte, deci face parte dintre animalele inculte. Domn în împărăţia boilor, stăpân peste vaci,
n-are integritate morală, doreşte să i se vorbească cu dumneavoastră, să i se bată-n uşa biroului, doarme toată ziua, fumează tabieturi din cele boiereşti, adică joacă tabinet”.
Despre nuvela istorică Alexandru Lăpuşneanu a lui Costache Negruzzi, G.Călinescu nu ezită să afirme, cum se ştie,
în Istoria literaturii române de la origini până în prezent, că
„ar fi devenit o scriere celebră ca şi Hamlet dacă literatura
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română ar fi avut în ajutor prestigiul unei limbi universale”. Repovestită, însă, de unii elevi, capodopera lui Negruzzi
se transformă dintr-o dramă shakespereană într-o „proză”
burlescă şi absurdă:
„După ce au mâncat şi au bout (sic!) vin din ulcioare de
Cotnar, boierii simţeau nevoia să iasă afară şi nefiind lăsaţi,
au devenit foarte nervoşi. S-au descărcat prin cuvântări de
mulţumire şi umilinţă, dar Vodă a sesizat că fac mişto şi a
dat ordin să-i mardească”
„Doamnă, dacă i s-o scula, zice mitropolitul, şi-l arată pe
domn, să vedem pe unde ai să mai scoţi cămaşa”.
„Odată intraţi în sală, boierii au fost luaţi pe la spate de
turcii veniţi cu domnul şi sângeraţi. Cei bătrâni şi-au mai
făcut cruce şi mulţumeau lui Dumnezeu că mor fără a fi
ruşinaţi. Cei tineri n-au acceptat umilirea păgână şi voiau
să pună mâna pe ceea ce le făceau durere, dar puţini au
apucat-o...”
„Pentru uciderea boierilor Lăpuşneanu poate fi considerat un simpatizant al comuniştilor”
În fine, Lăpuşneanu „moare cu faţa în sus... pentru boieri
în prima domnie, dar vine în cea de-a doua şi spune delegaţilor: <<Vă voi hrăni cu lapte boieresc, nu cu cel ţărănesc,
zmuls şi bătut de voi. Mi-a venit şi mie rândul să vă mulg!>>.
Şi aşa, Alexandru Lăpuşneanu traduce în fapte unul dintre
principiile <<Daciei literare>>. Moaie oasele boierilor în
colorarea unor vremi trecute cu pana istoriei”.
Captivantă, într-un anume sens, este şi „descrierea” Concertului în luncă (de Vasile Alecsandri):
„Ciocârlia zboară până la soare, albinele nu se odihnesc
deloc, în timp ce privighetoarea cântă, suratele ei stau în jurul lor şi o ascultă suav şi se vorbesc între ele, zic că e cea
mai frumoasă pasăre având penele colorate în mii şi mii de
culori. Ciocănitoarea îngâmfată zboară din pom în pom şi-i
scobeşte aproape pe toţi să vadă care se scobeşte mai repede
şi unde sunt cele mai multe insecte vermoase. Cucul...cântă
şi el din zorii zilei, crezând că şi el e aproape de privighetoare, care ne încântă aşa de frumos. Pupăza face parte şi ea la
aceste discuţii, se aşează într-un copac, pe marginea bălţii
şi începe: pup! pup! pu-pu pupp! Greeraşul nu se oboseşte
niciodată, deoarece el cântă în tot timpul, făcându-i furnicii
pe necaz, care săraca îi cară hrană rece. Alecsandri ia şi el
parte la concert, dar ca să nu i se vadă chelia şi să nu le sperie pe zburătoare s-a ascuns după un tufiş. Jelanie! Luna se
străluceşte în chelie şi-l dă de gol!”.
Dar mai pretabil la o transpunere epică este, se pare, poemul Dan, căpitan de plai, al cărui erou central „era frate crucial cu Ursan, pletos ca zimbru. Tot luptând, cei doi au ajuns
faţă-n faţă. Şi-au pus armele cruce şi au dat noroc. N-au terminat bine că Ursan a fost săltat pe sus, ca un fulg, de Fulga
lui, pe când Dan, fără copii, a fost rănit turceşte şi dus la cort.
Priponit, Dan vede din cort vulturii care se îndreptau spre
frontul cu hrană rece. Valurile Ceahlăului scad sub paşii lui
Ursan călare. Cu atâta talent e descris Dan, că ai impresia vedeniei lui. Turcii ne exploatau din interior, tătarii, pe exterior, dar sovieticii, mai prietenoşi, ne făceau din ambele părţi”.
Cum se vede, istoria ultimelor două decenii (Lăpuşneanu – „simpatizant al comuniştilor”) şi influenţa societăţii civile – nu-i aşa? – marchează, şi ele, interpretarea şi, implicit,
receptarea operelor clasice. Din păcate, imaginaţia prodigioasă a elevului care a scris textul de mai sus nu a mers aşa-zicând până la zi. Poate am fi aflat şi opinia sa privind cine ne
„face” astăzi tot „din ambele părţi”, dacă nu cumva din mai
multe...Fireşte, atât din exterior, cât şi din interior...
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O pondere pe măsură o au marii clasici: Eminescu,
Creangă, Caragiale, în ceea ce-l priveşte pe primul începând chiar cu data naşterii:
„Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850 şi imediat taicăsu l-a şi înscris direct în clasa a III-a la Cernăuţi, unde a debutat în lacrimile profesorilor de gimnaziu”. Dar să trecem
la operă, în comentarea căreia apar şi creaţii în versuri puse
pe seama poetului. De pildă Pe lângă plopii fără soţ: „El era
supărat că ea n-a apărut printre gratii şi nu a apărut acolo
pentru că aşa sunt femeile, cu motiv (...) Afară e o natură
cu păsărele. Borta cerului era senină, codru îi răspundea cu
versuri, copacii încep a se dezbrăca de frunze, natura este
descrisă pe un ton vesel, codrul e betegit, satul înmormântat doarme, fetele inculte cred în superstiţii neadevărate aşa
cum reiese din versurile: <<Pe lângă plopii fără soţ / Stam
acasă şi priveam / Cum luna trece printre ram/ Şi eu la tine
mă gândeam>>”. (Oricum, să recunoaştem, e mai multă poezie aici decât în textele manelelor).
Floare albastră sfârşeşte rău tocmai când am fi putut spera că ceva din suavitatea ei va fi salvată: „Cei doi făceau dragoste pe o floare de romaniţă (care dacă se numeşte muşeţel,
e plantă medicinală) şi din când în când îi smulgeau câte
o petală, ca să vadă dacă iese cu soţ, ori făr’de, adică se iubeau sau nu. Tânărul care iubea acea Floare albasră îi asculta minciunile. Dragostea este înşirată pe un fir de romaniţă. Poezia se sfârşeşte dulce: vor dormi sub râuri bătrâne şi
Floarea albastră a valurilor va cădea peste ei. Floarea albastră este o epavă lirică”.
În Luceafărul – „inspirat din basmul Miron şi frumoasa
fără păr, lucrurile par a fi, paradoxal, mai clare: „Scrâşnind
din dinţi, Luceafărul cerşea o oră de dragoste pământească.
N-a primit-o şi a devenit ateu!” În altă variantă, el „obţine o
oră de întâlnire cu Cătălina, dar tocmai atunci ea era ocupată cu Cătălin”. Totuşi – „Cătălin şi Cătălina după numai câteva Convorbiri literare schimbate între ei, s-au iubit căci până
atunci între cei doi s-a dus o adevărată luptă de dragoste”.
Cu toate acestea, „Luceafărul este o poezie de dragoste eşuată”, iar, „Din poem se vede că Eminescu e bolnav de misoghinism. Boala i se accentuiază spre bătrâneţe”.
Dacă Luceafărul este comentat astfel, ce să ne mai mirăm
de actualizarea la care este supusă Sara pe deal: „...ţăranii se
întorc de la ceapeu, popii bat toaca, iar oamenii înainte de
a se culca, deşi obosiţi, tot mai fac câte ceva, dar dragostea
triumfă! Valea-i în fum, datorită copacilor trăsniţi şi a dangătului de clopot. Atunci satul devine centrul pământului”.
În confuzia totală de planuri, de sensuri, de termeni şi
puncte de vedere apar din când în când câte o propoziţie,
o imagine surprinzătoare, de tipul: „Dionis purta haine
postume”.
Titu Maiorescu, care „înfiinţează la Iaşi o societate pentru junii ţărani care vor veni aici să înveţe: Creangă, Eminescu, Slavici şi alţii”. Cât despre Caragiale, Maiorescu „îl
îndeamnă să i-o sustragă pe Veronica Micle lui Eminescu.
Acesta, mare gagicar, se ştie că reuşeşte iar Eminescu înnebuneşte cum va şi muri”.
La întrebarea: cum apare şcoala în viziunea părinţilor lui
Creangă? sunt evocate controversele dintre părinţii lui Nică
a lui Ştefan a Petrei pe această temă, tatăl – „vorbind folcloric: <<Mai taci dracului din gură>>”, iar tot cu referire la
Amintirile din copilărie se face precizarea absolut stupefiantă în acest context: „Furoul a fost descoperit şi purtat după
1900...” La o altă întrebare, formulată nu prea fericit – „De ce
credeţi că partea a IV-a din Amintiri a rămas neterminată?”,
răspunsul a fost: „Pentru că autorului a început să-i miroase
HYPERION
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a catrinţă”. Un enunţ privind locul unde se află faimoasa bojdeucă (cea mai vizitată casă a unui scriitor român şi primul
muzeu memorial din România, înfiinţat în urmă cu peste 92
de ani) vădeşte incapacitatea de a distinge între ficţional sau,
în acest caz, autoficţional şi real: „Casa lui Creangă, numită
bojdeucă, era în valea unui deal, pe lângă Cetatea Neamţului, pustie de te fulgera groaza şi trăsnită de ruinele spălate
de apa curată ca cristalul a Ozanei”.
Ion Luca Caragiale este „primul miştocar naţional”, căruia „i-a plăcut să scrie scrisori, pe care le pierdea şi pe care
le găsea la duşmanii politici”. O noapte furtunoasă devine
O noapte furioasă, care „a luat naştere ca urmare a invidiei
lui Caragiale faţă de societatea burgheză, dar ea are un deznodământ fericit: Chiriac se căsătoreşte cu Veta, Dumitrache cu consoarta sa, iar Rică rămâne plin de jargoane”. În
D’ale carnavalului, „acţiunea se derulează la Lăsata Secolului, când Caragiale, dacă ar fi trăit, ar fi avut aceeaşi vârstă
cu tata”.
Câteva caracterizări ale personajelor lui Caragiale: „Lefter, bolnav de aşanumitul fenomen al dezumanizării, îşi
pierde echilibrul şi intră într-o criză dementă de lungă durată!” ; „Zoe, consoarta familiei, îşi pierde onoarea în piesă,
dar nu-i nimic, în final se cântă” ; „Caţavencu avea un papagal ortopedic. Dandanache răstoarnă acţiunea piesei cu fundul în sus”; „Caţavencu a făcut prima constituţie locală. Ea a
fost tipărită în Vocea patriotului naţionale”; „Prin Gagamiţă,
Cargiale a demascat falsa ierarhie a celei mai înalte societăţi
Cioclopedice contemporane”.
Dacă Macedonski „e singurul poet care-şi imaginează
că moare pauper şi-i martor la ceremonialul personal de înhumare”, Bacovia este „poetul care a trăit anonim şi a murit
sub pseudonim”.

C

Un roman care a dat şi dă mult de furcă elevilor este Baltagul, mai ales personajul central, Vitoria Lipan. Ea „se îmbracă în haine bărbăteşti pentru a da valoare literară romanului. Deşi neştiutoare de carte, ea nu era analfabetă: ştia să
citească sufletele oamenilor”. (Observaţie excelentă!). În viziunea altui elev: „Vitoria a fost concepută de M.Sadoveanu
în 1930 exact aşa cum se proceda în transhumanţa românească”. În fine, o descriere ceva mai amplă a eroinei: „Femeie de la munte, Vitoria umbla îmbrăcată după tradiţie, purta
basma, cojoc, ie şi catrinţă. Iarna avea ciorapi albi, de lână
împletiţi în opinci de casă şi nimic altceva. Prin felul cum
încăleca şi călărea cu calul între picioare, ea avea ceva de
bărbat. Când s-a aflat că a rămas văduvă, bărbaţii o înţepau
cu vorba, dar şi ea-i cam împungea”.
Se cuvine să venim pe firul istoriei literaturii române şi
ceva mai aproape în timp: „Geo Bogza a înfiinţat laptele praf
la fabrica Rarăul”, iar „poezia lui Nichita Stănescu a fost inventată în Franţa şi e de mirare cum a ajuns la noi”. Închei
cu acest comentariu la cea mai cunoscută şi studiată poezie, de-a lungul multor decenii, a lui Mihai Beniuc: „Mărul
de lângă drum este simbolul copacului socialist şi patriotic,
care se hrăneşte cu sucul ţării. Poetul e ca mărul născut în
totalitatea libertăţilor comuniste, adică fără gard şi răspundere. Este singurul poet comunist care are curajul de a recunoaşte partinic că iubeşte fecioarele care au mere roşii”.
Parcă aş citi din „Literatura română sub comunism” de
Eugen Negrici! La urma urmei, de ce n-aş prefera hazul involuntar, de o înduioşătoare candoare şi gratuitate de acest
gen, alegaţiilor stupide şi forţărilor ridicole de uşi deschise
ale unor critici cu pretenţii!?

Ioan Radu Văcărescu

Schiţă despre spaţiu ca factor sufletesc creator

Că vrem, că nu vrem, că suntem tradiţionalişti sau sincronişti, rurali sau urbani, arhaizanţi sau postmodernişti,
globalizanţi sau autohtonişti, globalişti sau multiculturalişti, etnicizanţi sau internaţionalişti, cu privie la spaţiu
nu putem ieşi nicidecum din cercurile de foc ale remarcilor excepţionale datorate lui Lucian Blaga din Spaţiul mioritic şi Vasile Băncilă din Spaţiul Bărăganului: „Peisajul
devine receptacolul unei plenitudini sufleteşti; se întrupează în el un sentiment al destinului ca vântul în pânzele
unei corăbii” şi „Spaţiul unui om e o sinteză între acest
spaţiu istoric (al strămoşilor) şi spaţiul copilăriei – adolescenţei; între spaţiul istoric şi spaţiul geografic – totul
pe un fundal ontologic”. Peisaj, suflet, destin… Peisajul
(spaţiul şi sentimentul spaţiului) staţionar sau vizibil,
„plin şi concret” cum îl numeşte Blaga, sufletul (în sensul
spaţiului ca „factor sufletesc creator”, cum spune acelaşi)
şi destinul omului şi al comunităţii create de acesta (ca
„sentiment al destinului”, în aceeaşi formulare), în ideea
culturii ca interacţiune complexă a omului cu alt om. Interacţiune care se desfăşoară într-un spaţiu devenit peisaj,
adică un spaţiu limitat dar deschis, peisajul, la rându-i,
influenţând capital, în acest proces de transformare cu
dublu sens, omul şi comunitatea creată de acesta.
În cadrul spaţiului terestru, la nivelul peisajelor geografice obiective (adică peisajul „staţionar” sau „vizibil”, „plin”
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şi „concret”), se stabilesc relaţii de interacţiune între diferitele fenomene şi procese, sisteme componente ale mediului geografic. Contactele cuprind trei niveluri: material, energetic şi informaţional. Foarte simplu spus, tipurile
principale de relaţii sunt cele spaţiale (repartiţia spaţială
a elementelor, fenomenelor şi proceselor), cele temporale
(geneză şi evoluţie a proceselor şi fenomenelor) şi cele de
condiţionare (care va să zică, de tip cauză-efect). Aceste
relaţii se produc simultan, uneori în moduri repetabile, ca
atare, ritmuri şi oscilaţii (zilnice, lunare, anuale, intervale
precise sau mai puţin prescise etc.)
Elementele, procesele şi fenomenele amintite mai sus
au obârşie naturală sau sunt datorate omului. Influenţa
mediului geografic asupra omului şi comunităţilor omeneşti cuprinde un spectru foarte larg şi situaţii extrem de
diferite. De la geneza şi evoluţia rasei umane şi până la
răspândirea populaţiei pe suprafaţa Terrei, de la existenţa
şi exploatarea resurselor naturale şi până la inventarea şi
dezvoltarea agriculturii, de la naşterea raselor omeneşti şi
până la metisajul global actual, de la arhitectura populară şi până la spaţiile vernaculare cosmopolite de azi, de la
geneza limbilor şi până la dezvoltarea celor peste 6000 de
limbi din prezent, de la aspectul fizic al diferitelor neamuri
ale lumii şi până la caracterul (de la caracteristici) unui
neam sau al altuia, de la sunetele primare ale interjecţiilor
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până la armonia supremă a muzicii etc., peisajul specific
a avut o influenţă covârşitoare în conturarea caracterelor
comunităţilor omeneşti, fizice, psihologice, culturale, rezultând în prezent o deconcertantă diversitate, un bun de
seamnă al civilizaţiei umane. Peisajele au reprezentat şi reprezintă un element capital în constituirea acestei diversităţi umane, ca atare, mediile fizice ale planetei noastre
au dat naştere unor caractere umane specifice, după loc şi
timp, cu manifestări diverse, dar, desigur, care pot fi înseriate într-un sistem arhetipal de la sine înţeles, adică pliate
pe un „dat” originar şi original care este numai al omului. De la hrana zilnică şi apa baută asemenea, până la climate, de la lungimea sau scurtimea zilelor şi nopţilor şi
până la treapta de relief dominantă, de la lărgimea boltei
cereşti şi până la vegetaţia specifică, de la chimismul solului şi până la animalele domestice şi sălbatice din peisaj, de
la numărul locuitorilor şi până la aşezarea geografică, de
la presiunea umană şi până la presiunea istorică (ca să nu
zicem „teroarea istoriei” ca Eliade) etc. toate cele ale lumii
înconjurătoare au avut şi au importanţa lor în conturarea
specificului amintit. Cert e că spaţiul/ peisajul a influenţat
puternic fiinţa umană, de la individul oarecare la comunitatea întreagă. În acest sens, iată ce scrie marele logician şi
filosof român Anton Dumitriu: „Este de ajuns să ne gândim numai la ce a însemnat cerul Mediteranei pentru dexvoltarea materială şi spirituală a grecilor şi romanilor, sau
pentru nordici, cerul încărcat de ceţuri al Mării Nordului,
pentru a ne convinge de realitatea influenţelor locale asupra sufletului unui popor, ba chiar şi asupra caracterelor
lui antropologice. O anumită hrană, o anumită apă încărcată cu minerale specifice, un cer senin sau mai mult noros, un spaţiu muntos sau de şes, cu o anumită configuraţie
(s.n.), toate acestea contribuie la formarea unui anumit tip
de om, cu o viziune specifică a lumii, omul spaţiului local”
(s.n.).1
Aspectele arătate mai sus sunt binecunoscute, fiind
amintite mereu atunci când se discută despre relaţia om
– natură. Însă lucrurile se complică destul de mult dacă
privim aceste aspecte din punctul de vedere cu adevărat
profund, acela al morfologiei culturii. În primul rând este
vorba despre rolul „sentimentului spaţiului”, propriu oamenilor dintr-un anume loc, în constituirea unei culturi.
Cei mai importanţi filosofi în acest sens sunt, odată ca şi
azi, Leo Frobenius, cu „Paideuma”2 sa, şi Oswald Spengler
cu „Amurgul Occidentului”3, cei doi arătând că faţa caracteristică a unei culturi este dată de un sentiment specific al
spaţiului. Foarte simplu spus, Frobenius atribuie fiecărei
culturi (filosoful german s-a axat în studiile sale pe culturile africane) un anumit sentiment al spaţiului, ca atare, cultura de tip hamitic, cu imaginea peşterii boltite, şi cea etiopiană, cu sentimentul spaţial al infinitului, noţiunea esenţială a filosofului fiind aceea de Raumseele, adică esenţa
psihologică a spaţiului geografic. Am avea astfel de-a face
cu trei factori (natura anorganică, natura organică şi factorul psihologic, „sufletul local”), care, împreună, determină
cultura specifică. Spengler pleacă de la acelaşi punct de vedere, numai că aplică criteriul spaţial la marile culturi istorice. De exemplu, marele filosof german atribuie Occidentului imaginea zbuciumului interior şi a setei de expansiune (faustică), Greciei antice apolinismul şi măsura, culturii arabe magia şi fatalismul, culturii egiptene imaginea
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labirintului etc. fiecare dintre aceste culturi având „în spate” un anume spaţiu sau peisaj definitoriu.

Lucian Blaga în orizontul
evenimentului românesc

Lucian Blaga, în „Spaţiul mioritic” (1936)4, partea centrală a „Trilogiei culturii”, introduce în discuţie un element
capital şi care lămureşte multe dintre dificultăţile ridicate de demersurile filosofilor germani ai spaţiului, ca şi de
esteticieni de prestigiu, ca Riegl sau Worringer, care au
discutat istoria artei din aceeaşi perspectivă a spaţiului.
Blaga introduce în discuţie „orizonturile inconştientului”,
beneficiind, la vremea respectivă, de cuceririle psihologiei abisale. Ca atare, filosoful român schimbă perspectiva,
gândind sentimentul spaţiului nu doar în funcţie de peisaj, ci şi de „orizontul spaţial al inconştientului”, „autentic
şi nediluat”.5 Mai mult, fără să cunoască în detaliu gândirea arabă, dar beneficiind de o intuiţie remarcabilă, Blaga defineşte inconştientul astfel încât pare a fi o definire
a „Imaginalului”6 din sufismul persan: „Inconştientul nu
trebuie privit numai în înţeles de conştiinţă infinit scăzută,
ci în sensul unei realităţi psihospirituale amplu structurate şi relativ sieşi suficiente.”7 Imaginalul de care vorbeam
fiind „imaginarul adevărat, creator, vizionar, esenţial şi
fondator, deoarece fără viziune realul se dizolvă într-o înlănţuire de imagini voalate, deformate şi mutilate.”8 Henry
Corbin vorbeşte despre existenţa unui spaţiu aflat deasupa
conştiinţei noastre tridimensionale şi obişnuite, un loc în
care imaginarul nostru cuprinde lucruri care sunt „reale”,
în sensul că acestea nu sunt imaginate de către cineva anume, ci având o existenţă de sine stătătoare. Este vorba despre ceva „dat”, care seamănă izbitor cu „arhetipul” lui Jung
(după care s-a orientat Blaga atunci când a introdus în discuţia despre spaţiu şi peisaj „orizontul inconştientului”).
Oricum, lucrurile sunt destul de bine cunoscute în privinţa spaţiului mioritic blagian, ca „spaţiu – matrice” al culturii noastre, „înalt şi indefinit ondulat, şi înzestrat cu specificele accente ale unui sentiment al destinului”.9 Este vorba despre sufletul popular românesc ca posesor al acestui
spaţiu matrice, indiferent dacă românul ajunge să trăiască
la sute de kilometri distanţă şi în oricare vreme istorică.
„Şesurile româneşti sunt pline de nostalgia plaiului”, spune
Blaga, plaiul carpatic fiind nimic altceva decât spaţiul plin
şi concret al naşterii sufletului românesc (acest spaţiu fizic,
carpatic, plin şi concret, nu-i altul, geografic vorbind, decât ceea ce geografii numesc platforma de nivelare Gornoviţa, în urma studiilor unuia dintre întemeietorii geografiei româneşti, savantul francez Emmanuel de Martonne).
Lucian Blaga duce la extrem importanţa orizontului inconştientului, al plaiului arhetipal, în naşterea sentimentului românesc al spaţiului, al sentimentului mioritic, lăsându-şi totuşi marja de siguranţă necesară când aminteşte de
reciprocitatea dintre sufletul popular şi inconştient, astfel
că, spune marele poet ardelean, „Sentimentul destinului
propriu sufletului popular românesc s-a întrepătruns, cu
plasticizări şi adânciri reciproce de perspectivă, cu orizontul mioritic.”10 De asemenea, în aceeaşi ordine a aliajului
dintre peisaj şi sufletul unui popor al locului, filosoful nu
uită să ne spună că ne găsim „pe un teren al nuanţelor, al
atmosferei, al inefabilului şi imponderabilului”, fapt care
reuşeşte să pună în umbră oricare detractor, de ieri sau de
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azi, al filosofiei spaţiului mioritic. Mai mult, Blaga formulează splendid cu privire la naşterea poporului român şi
a limbii acestuia, în contextul atâtor nelămuriri istorice şi
lingvistice, reieşind încă o dată legătura capitală dintre om
şi mediul fizic al locuirii sale, chiar dacă azi ne poate părea restrictivă statuarea unei singure feţe a sentimentului
şi destinului nostru, chiar dacă importanţa orizontului inconştientului pare a ieşi, ca uleiul pe apă, desupra importanţei peisajului şi a evoluţiei în peisaj: „Poporul românesc
s-a născut în momentul când spaţiul-matrice a prins forme în sufletul său, spaţiul-matrice sau orizontul inconştient specific, care alături de alţi factori a avut darul să determine stilul interior al vieţii sale sufleteşti. Graiul românesc
a putut să evolueze şi să îndure mutaţiuni, peisajul geografic chiar a putut să fie inconstant; ceea ce s-a păstrat cu
statornicie de cleştar a fost dincolo de grai şi de peisaj, spaţiul-matrice.”11 Cu alte cuvinte, Blaga inversează perspectiva, în ideea că cercetătorii s-au intrebat prea mult care sunt
efectele peisajului asupra sufletului omenesc şi prea puţin
ce dobândeşte peisajul din partea sufletului omenesc. Răspunsul lui Blaga e foarte clar şi în favoarea orizontului inconştientului: „Căci, una e peisajul – punct de plecare a
unei serii de efecte sufleteşti; altceva e spaţiul-matrice ca
orizont al inconştientului; şi iarăşi altceva e acelaşi peisaj
iniţial, asupra căruia se revarsă, ca un conţinut într-o formă, un anume sentiment omenesc al fatumului.”12

Vasile Băncilă şi antinomiile
Bărăganului

Însă cel care vine cu o altă „combinaţie” cu privire la un
alt aspect al spaţiului românesc este Vasile Băncilă. Filosoful de la Brăila este cunoscut în cultura noastră mai ales ca
un important comentator al filosofiei lui Lucian Blaga şi
care, mai târziu, a devenit chiar prieten cu marele poet şi filosof român, acesta acordându-i înţelegerea şi admiraţia sa,
dedicându-i, de altfel, Spaţiul mioritic. Originar din portul
Brăilei, dar, ca mulţi alţi oameni ai Bărăganului şi ai Bălţilor, cu rădăcini în Ardeal („purtător de plai”, ca să zicem aşa,
transbordat în şesul sudului românesc !)– şi este de amintit
aici că mulţi locuitori de azi ai acestui spaţiu românesc au
ajuns şi s-au stabilit aici în cadrul fenomenului economic
şi social al transhumanţei, mai ales păstorii din zonele Sibiului, Braşovului şi Vrancei – Vasile Băncilă s-a format ca
filosof în anii de după primul război mondial, într-o vreme în care filosofia „spaţiilor” era la mare căutare. Filosoful român era poate cel mai îndreptăţit să dea o filozofie
a spaţiilor româneşti. Însă acesta nu şi-a încheiat niciodată
lucrarea vieţii sale, „Spaţiul Bărăganului”13 (din varii motive), proiect care s-a dorit a fi un studiu asupra „peisagiilor
româneşti”. De la îngrijitoarea ediţiei, Dora Mezdrea, aflăm
că primele texte din culegerea de studii, însemnări şi notaţii care formează lucrarea citată sunt din 1921 şi se referă la
ideea unor spaţii plurale şi deopotrivă specific româneşti şi
iau o turnură din ce în ce mai acută după 1935, an în care
apar primele fragmente din „Spaţiul mioritic” al lui Blaga
în revista „Gândirea”. De după 1945 sunt câteva dintre cele
mai reprezentative abordări ale temei, mai ales cu privire la
sinteza finit – infinit (a se vedea aici abordările „peisajului”,
în aceeaşi idee, ale lui Rosario Assunto, de mai târziu, vezi
lucrarea citată a filosofului italian) şi la crearea unei culturi
autarhice româneşti. După 1960 nu mai există în arhiva lui
Băncilă abordări sistematice cu privire a această temă, dar
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apar numeroase însemnări într-o tonalitate mai gravă, adică o vreme a aprofundărilor, nuanţărilor şi a unor concluzii parţiale. Ultimele însemnări sunt din 1979, în preajma
morţii filosofului român.
Prezentând datele esenţiale ale morfologiei propuse de
Vasile Băncilă, vom arăta aici mai ales faţa „psihică” a câmpiei dunărene, mai precis a Bărăganului şi Bălţilor dunărene.
Am folosit acest cuvânt deoarece însuşi Băncilă îl foloseşte,
încă de la primele pagini ale sale dedicate spaţiul dunărean:
„Bărăganul e o realitate psihică (s.n.) certă. El are misterele
lui, lumea lui, folclorul lui, după cum are animalele şi mai
ales plantele lui – el are ethosul lui moral-cosmic. Nicăieri,
poate, nu e o fuziune mai deplină între biosferă şi natură,
încât nu ştii unde începe una şi unde începe alta.”14 Sau mai
departe, cu privire la „omul” acestui spaţiu: „Omul de Bărăgan nici nu gândeşte clar: gândeşte cu viziuni – ca şi bălţile,
ca vântul, necuprinsurile stepei şi clipocitul lacurilor, leneş,
ca imobilitatea apei, ori furtunos, ca cicloanele din timpul
verii, de pe pustă.”15 Ca şi despre profunzimea acestul spaţiu,
de la nivelul material şi până la cel mintal: „Adâncimea nu-i
posibilă decât în monotonie – e o monotonie în variaţie
(multă variaţie dă superficialitate, plictiseală).”16 În concepţia filosofului român, şi în ideea „antinomiilor Bărăganului”,
acesta e o sinteză între finit şi infinit: „e infinit tratat cu finit
atât cât trebuie numai pentru a deveni linişte, dar nu o linişte statică, moartă, ci vie.”17 Să amintim aici iarăşi definiţia filosofică a peisajului, decupat din spaţiul amorf, dată de
Assunto: spaţiul care se constituie în peisaj este un spaţiu „în
care infinitatea şi finitatea se îmbină, trec una în cealaltă.”18
Băncilă ne mai spune că avem de-a face, în acest caz, cu cea
mai însemnată dintre „antinomiile Bărăganului”. Însă, mai
spune filosoful, nimic hegelian sau revoluţionar aici, nimic
provizoriu, ci „o geometrie animată – iar geometria e dată
o dată pentru totdeauna.”19 Arătând mai departe că, de fapt,
Dumnezeu e cea mai mare antinomie a spiritului uman, dar
şi cea mai armonioasă, şi de aceea este valoarea sau bunul
capital al genului uman, Băncilă spune că Bărăganul e şi el o
sinteză de finit şi infinit, dar nu într-un plan transcendental,
ci pe acela al cosmosului, al fenomenului, şi anume al celui
mai larg şi mai definitiv rezolvat fenomen. Ca atare, Bărăganul nu e un simplu dor de ducă (asta, arată Băncilă, pentru
citadinul superficial) şi nici plictiseală (asta pentru minori
şi „efeminaţi”). Sentimentul dominant dat de acest peisaj
este acela că „tu călătoreşti cu spaţiul întreg, cu planeta – că
eşti în spaţiul astronomic”. Acest spaţiu, acest peisaj metafizic trebuie valorificat în cultura română, adaugă mai departe filosoful: odată pentru că o mare parte din cuprinsul
românesc este format din acet şes, iar românii, după cum
am văzut, n-au stat de-a lungul istoriei numai în munţi şi, al
doilea, pentru că Bărăganul „e un spaţiu major, care poate
sugera o cultură superioară, contra spiritului gliptic în cultură, în creaţia românească (vezi şi diminutivele în folclor –
n-avem epopei)”. 20
Comparând cu Blaga, Vasile Băncilă face o delimitare
capitală în morfologia noastră a culturii (aşa cum, am văzut mai sus, însuşi Blaga o făcuse atunci când a introdus
„orizontul inconştientului” în problematica filosofiei culturii,
polemizând drastic cu filosofii germani ai domeniului), de
care, din păcate, nu s-a ţinut deloc cont până acum: „Spaţiul
mioritic e splendid şi e şi mai spendid tălmăcit de Blaga, dar
el nu ajunge pentru cultura noastră şi nici nu e singurul spaţiu românesc: nici în sens geografic, nici în sens abisal (al
subconştientului). Spaţiul mioritic nu e ori nu trebuie să fie
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singura matrice creatoare românească.”21 Într-adevăr, nici
geografic şi nici cultural peisajul românesc nu are o singură faţă. Sunt două spaţii complementare româneşti, spaţiul
mioritic şi spaţiul Bărăganului, cel din urmă având virtutea că e un spaţiu „contagios” şi „sugestionant”: ondularea
infinită a blagianului „spaţiu mioritic” se poate transforma
relativ uşor în „spaţiu bărăganic”. Pe de altă parte, crede
Băncilă, influenţa spaţiului asupra omului e mai mare decât
spune Blaga, aici apărând de fapt turnura capitală de care
vorbeam: „chiar spaţiul copilăriei face enorm în atitudinea
de mai târziu a omului; vezi la marii scriitori).”22 În acest
caz putem exemplifica printr-un autor al locurilor, arătând
iarăşi importanţa peisajului copilăriei – adolescenţei pentru creaţia artistică, cazul lui Ştefan Bănulescu. Scriitorul
român a fost atât de puternic marcat de paisajul copilăriei
şi al adolescenţei sale, încât întreaga sa operă se desfăşoară,
în volute mai înguste sau mai largi, în acest cadru finit-infinit, după cum foarte bine se va vedea şi din mărturisirile sale din ultima perioadă de viaţă. În acest sens, repetăm,
Vasile Băncilă formulează splendid: „Spaţiul unui om e o
sinteză (care poate fi hibridă) între acest spaţiu istoric (al
strămoşilor) şi spaţiul copilăriei-adolescenţei; între spaţiul
istoric şi spaţiul biografic – totul pe un fundal ontologic (al
subspaţiului pe care ontologicul l-a pus deodată în om şi în
lucruri?).”23 Cu alte cuvinte, alături de spaţiul-matrice dat
odată pentru totdeauna, trebuie introdusă biografia, în primul rând perioada copilăriri şi adolescenţei. Sau, mai departe, această completare a filosofului român, una în spiritul căreia putem înţelege mai bine operele artistice născute
din matricea spirituală a Bărăganului, într-o iarăşi dubitativă atitudine a filosofului de la Brăila: „Unde stă atunci formula spaţiului care e în esenţa unei culturi? La origine, stă
tot în influenţa peisagiului, dar cu prelucrarea adusă de om
(căci omul nu e doar o oglindă)? Sau e ceva ontologic-metafizic aici? Adică: formula spaţiului e în lucruri şi ea s-a
impus totodată şi în peisaj, şi în sufletul uman, în chip paralel, dar admiţând corespondenţe, influenţe secundare şi
corecturi.”24 În acest context, filosoful român introduce şi
un alt aspect, acela politic (în aceeaşi idee că nu trebuie să
existe doar o singură faţă a spiritului românesc), legat de
posibilitatea unei culturi majore la români, prin introducerea unui alt element capital în discuţie şi care schimbă iarăşi
perspectiva. El spune că în afară de „spaţiul subconştientului” şi de „peisaj”, mai există un spaţiu determinat, cel „politic”, de acesta depinzând enorm felul culturii (comparativ
cu acele culturi majore, romani, greci, germani, etc.). Astfel,
Bărăganul e un „material de sugestii ce poate fi utilizat de
voinţa noastră politică, pentru a ne da un spaţiu spiritual
major.”25 Că ambele „spaţii” ne sunt specifice, şi cel de munte, şi cel de şes, se poate vedea foarte bine, arată Băncilă, din
faptul că suntem atât neam de păstori (aici fiind vorba de
transhumanţa munte – câmp, cele mai vechi drumuri fiind
„drumurile oilor”) cât şi neam de plugari. Însă, dacă „Mioriţa” e un termen final, spune Băncilă, „nouă ne trebuie
ceva neperfect, dar vital, ceva necoerent, dar virtual”. Astfel,
dacă românul e ori prea complex, ori prea evoluat (adică resemnat, ca în „Mioriţa”), dacă el este scavul lirismului uşor,
al didacticismului şi al melancoliei (după Cioran), numai
„spaţiul bărăganic” l-ar scăpa de aceste „păcate”, de acest
„blestem psihologic”.26 Cu privire la complemeritatea cu spaţiul plaiului blagian, Băncilă arată că spaţiul bărăganic se
poate grefa foarte bine acestuia; chiar dacă dispare ideea de
ritm şi cea de înălţime, de platou, creşte ideea de infinit şi de
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esenţă ontologică: „Pe Bărăgan parcă eşti în esenţa lumii.”27
Ca şi faptul că Bărăganul şi Bălţile, prin lipsă de limite şi
vag, ar putea mări anarhia românească, ori izbucniri teribile (ca la Sandu Aldea sau la ruşi), românii din provincia
Munteniei fiind, din acest punct de vedere, mai „politici”.
„Dar Bărăganul”, adaugă Băncilă, „e şi cosmic (se vede cerul armonios), el însuşi o formă perfectă şi o suprafaţă perfectă: două perfecţiuni. Asta aduce şi armonie morală.”28 În
acest loc e bine a aminti că, de exemplu, proza lui Ştefan Bănulescu (originar din Făcăieni, pe malul Borcei dunărene),
mai ales „Cartea Milionarului”, reprezintă parcă o punere în
practică artistică a acestor consideraţii ale filosofului român,
printr-o stranie contagiune „bărăganică”: civilizaţia agrară,
deschisă, arhaică, virilă, patriarhală („bărbătească”), „ignorantă”, practică, „românească”, de o mare rectitudine morală, a locuitorilor heterotopiei numite Dicomesia (oameni ai
Bărăganului şi ai Bălţilor) versus civilizaţia urbană, închisă,
imitativă, crepusculară, „balcanică” şi „bizantină” (dar care
ar putea fi oricând „europeană” sau „americană”, nu-i aşa?)
a Metopolisului (nume proaspăt şi imitativ, de vreo sută de
ani cel mult faţă de vremea Milionarului şi al cronicii sale,
în urma unui nume cu denumire turcească foarte greu de
pronunţat). De fapt, o operă, cea bănulesciană, născută din
virtualitatea culturii majore „bărăganice” şi care descrie artistic, în regim care se întinde de la naturalism la liric, de la
grotesc la burlesc şi de la biblic-umoristic la magic-folcloric antinomia societăţii româneşti moderne, aceea a realităţii economice, sociale şi culturale, în aparenţă polemică, în
esenţă complementară: tradiţionalism vs. modernism (sincronism), autohtonism vs. sincronism (internaţionalism,
europenism), fără însă a se face judecăţi de valoare sau a
se lua partea uneia sau a alteia. Această antinomie este astăzi cu atât mai actuală în contextul globalizării. Amândouă faţetele binomului sunt specifice nouă, fiecare cu valorile
sale, cu virtualităţile sau cu maladiile sale. Pentru că dacă e
vorba în cazul nostru de două matrici sprirituale şi creatoare, aceea a spaţiului de plai, mioritic şi cealaltă, a spaţiului
de şes, bărăganic (pe care am putea foarte bine să-l numim
„spaţiu valah”, în ideea că cel de-al doilea volum al „Cărţii
Milionarului”, „Cartea Dicomesiei” ar fi avut, în viziunea lui
Bănulescu, intenţionalitatea „măştii valahe”), în cadrul civilizaţiei şi culturii noastre e vorba tot de două tipuri, cel
rural, cu caracteristicile enunţate mai sus în cazul Dicomesiei (aceste valori au fost „cântate” de atâţia scriitori români
sau au dat naştere unor nostalgii de mare vibraţie lirică), şi
cel urban, la început imitativ şi eterogen, în care crepuscularitatea şi superficialitatea („bizantină” în sud, „vieneză”, să
zicem, în Ardeal”), se amestecă în proporţii diferite cu inconstanţa, moda („asta se făcea în Bizanţ”, „asta se poartă la
Viena”, etc.), agitaţia industrioasă, interesul şi numai interesul, rafinamentul şi decrepitudinea morală, dar şi valorile
modernităţii; ca să nu mai vorbim de turnura tragică luată
de societatea românească reprezentată de cele două tipuri
de civilizaţie şi cultură (nu mai există de mult această diferenţiere, în alte ţări, sau nu au existat niciodată) în altă perioadă a „falsului exact” şi a lui „homo duplex”, cea socialistă.
Lucian Blaga a căutat, pe urmele lui Frobenius şi Spengler, dar îmbogăţind capital perspectiva, să găsească un
simbol spaţial unic pentru cultura noastră. Această monomie de explicare a românismului, prin spaţiul mioritic, e
ceva unilateral, arată Vasile Băncilă, deoarece românii au
două focare spaţiale (filosofii germani ai culturii amintiţi au
încercat să găsească un simbol unic pentru marile culturi
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istorice), nu doar cel de plai, ci şi cel de stepă. Două peisaje
care se opun şi se completează reciproc: structura indefinit
ondulată a lui Blaga şi structura infinit neondulată a Bărăganului. Ambele dătătoare, axiologic vorbind, de perspectivă
majoră în destinul culturii româneşti. Pentru că, scrie Vasile Băncilă, „Bărăganul n-are nimic minor, nimic de bibelou, nimic personalist, nimic ieftin-duios, efeminat – ci ceva
anonim, totuşi ceva tare, personal, o nostalgie a câmpurilor,
ca o respiraţie metafizică a cosmosului, o melancolie ontologică, virilă.”29

Anton Dumitriu şi ţara minunară
de dincolo de vremuri

Discutând despre Lucian Blaga şi al său/ al nostru spaţiu
mioritic, Anton Dumitriu (om al sudului românesc, de pe
malul dunărean al câmpiei), face o remarcă excepţională cu
privire la spaţiul românesc: „Un asemenea punct de vedere
stă la baza concepţiei lui Lucian Blaga, care a văzut în spaţiul daco-roman, un spaţiu mioritic, dominat de alternanţa
deal-vale; desigur, un asemenea caracter priveşte numai un
aspect al spaţiului românesc, el trebuie combinat cu alte caractere, care dau pământului românesc o personalitate unică, o paideuma – un suflet local.”30 În acest sens filosoful
român aminteşte denumirea lui Nicolae Miulescu, aceea de
„fortăreaţă carpatică”, cu privire la întreg spaţiul românesc
şi la rezistenţa acesteia în faţa pătrunderilor străine. Anton
Dumitriu, vede spaţiul românesc nu doar din perspectiva
„sufletului local”, ci şi din „ambianţa unde hălăduieşte acest
suflet”.31 Astfel, ar fi vorba despre o combinaţie şi o armonizare particularizantă care individualizează acest spaţiu ca
pe o fiinţă, prin trăsături personale. Aceşti factori psihofizici au fost extrem de puternici încât au determinat elementele antropologice şi psihice ale strămoşilor noştri, iar
azi sunt prezente „ca nişte vârfuri rămase la suprafaţă, fără
ca noi să mai fim conştienţi de adâncimea originii lor”. Anton Dumitriu numeşte acest spaţiu Terra Mirabilis, adică
„Ţara Minunată”. Filosoful român dovedeşte aceste frumoase aserţiuni printr-un excepţional excurs în biografia spirituală a spaţiului românesc: din vremea arhaică a lui Apollo
Hyperboreanul (hyperboreeanii locuiau deasupra Pontului
Euxin şi desupra Istrosului, ne spune Strabon !) şi până la
ţara zeului Zalmoxis, ţinut în care se trăia ca în vârsta de
aur a omenirii; de la ţinutul unde stăpânea Saturn şi până
la numele adevărat al acestuia, Omul (Homo), născut din
unirea Pământului cu Cerul şi, mai departe, la denumirile „omeneşti” date multora dintre vârfurile carpatice, adică Omul, Om, La Om, Caraiman, Căliman (acestea nimic
altceva decât coeli manus, adică „omul cerului”; de la „ţara
zeilor” (adică Dacia, „Da.ksa”, cum arată N. Miulescu32) şi
până la alt aspect uitat, păstrat în memoria pasivă a românilor, acela al identităţii dintre denumirea „dac” şi aceea
de „lup” (chiar Apollo din Hyperboreea era arătat uneori
în chip de lup), astfel că întâlnirea tragică şi mirabilă dintre
„dacii – lupi” şi romani – „fiii lupoaicei”, a devenit o osmoză
uşoară şi naturală, pe lângă asemănările mari dintre limbile
celor două neamuri; de la, iarăşi, Zalmoxis, şi până la istoria dacică şi credinţa acestora, adică „nemurirea sufletului”,
ba chiar, appetitus mortus, „pofta de moarte” („voluptatea
morţii neîndurătoare”, zice şi Eminescu !), şi până la păstrarea vechilor tradiţii în spaţiul românesc, în urma imensă
lăsată nouă de spiritul strămoşilor noştri; de la ideea saturniană a învăţăturii care pune în centrul ei omul şi până la
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continuitatea doctrinară a acesteia, în sensul credinţei în
posibilitatea omului de-a mai atinge starea promordială
din vârsta de aur a lui Saturn; de la spiritualitatea şi cumpătarea dacică, la practicile de mai târziu, de factură hesychiastică, adică existenţa practicilor legate de hesychasma de-a
lungul întregului ev mediu românesc, concluzia întregului
excurs fiind aceea că: „Datele menţionate până acum ne
arată că unele din concepţiile cele mai profunde din vechime despre om şi condiţia umană, şi realizarea ei efectivă,
a fost cultivată în ţările noastre, iar ansamblul de concepţii care puteau face din om un basileus (un om de excepţie), care putea fi considerat şi zeu – theos – , a aparţinut şi
aparţine acelei forţe spirituale a pământului nostru (s.n.),
paideuma saturniană, păstrată în diverse legende şi poveşti,
sub diverse forme şi idei. A fost aceasta numai o dată ? sau
ce-a fost va mai fi ?”33 Marele logician răspunde la acestă
întrebare două pagini mai la vale, sub moto-ul eminescian
Viitorul şi trecutul/ Sunt a filei două feţe: „Nu există nici o
îndoială că acest pământ minunat – această Terra Mirabilis
– este o sursă de energii care se pot explicita într-o istorie
neaşteptată.”34
(Fragment din lucrarea „Spaţiul inefabil”, vol. III, în curs de apariţie)
(Endnotes)
1. Anton Dumitriu, Cartea întâlnirilor admirabile, Terra mirabilis sau întâlnirea cu pământul natal, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1981, p.
284
2. Leo Frobenius, Paideuma, trad. rom. Ed. Meridiane, Bucureşti,
3. Oswald Spengler, cităm ed. engl., The Decline of the West,
Knopf, New York, 1950
4. Lucian Blaga, Opere, 9, Trilogia culturii, Spaţiul mioritic, Editur
Mineva, Bucureşti, 1985
5. idem, p. 193
6. Henry Corbin, Mundus Imaginalis: Or the the Imaginary and
The Imaginal, Spring Publications, Dallas, 1972, Spring, 1 - 19
7. Lucian Blaga, op. cit., pp. 193 - 194
8. Basarab Nicolescu, Imaginaţie, imaginar, imaginal, revista
„Steaua”, nr. 6, 2006, pp. 4 - 8
9. Lucian Blaga, op. cit., p. 196
10. idem, p. 197
11. idem, p. 201
12. idem, p. 202
13. Vasile Băncilă, Spaţiul Bărăganului, Ediţie îngrijită de Dora
Mezdrea, Editura Muzeul Literaturii Române şi Editura Istros – Muzeul Brăilei, 2000
14. Vasile Băncilă, op. cit., p. 9
15. idem, p. 9
16. idem, p. 10
17. idem, p. 12
18. Rosario Assunto, Peisajul şi estetica, Editura Meridiane, Bucureşti, 1986, p. 58
19. Vasile Băncilă, op. cit., p. 12
20. idem, p. 13
21. idem, p. 14
22. idem, p. 15
23. idem, p. 15
24. idem, p. 16
25. idem, p. 17
26. idem, p. 18
27. idem, p. 21
28. idem, p. 22
29. idem, p. 138
30. Anton Dumitriu, op. cit., p. 284
31. idem p. 284
32. Nicolae Miulescu, Da.ksa, God’s Country, Ed. Nagard, Milano, 1976
33. Anton Dumitriu, op. cit., p. 313
34. idem, p. 315
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Petru Ursache

Un erou

(Marginalii la o carte eveniment: Aiud însângerat, de Grigore Caraza, Editura Conta, ediţia a
III-a, 2009)

„Procesul comunismului în România n-a avut
loc. Abia dacă a fost denunţat ca «regim criminal»…! Dar crimele cine le va judeca vreodată?
Istoria se scrie, încă, cu mîna stîngă de către stîngiştii încremeniţi în fruntea treburilor statului,
de către cei care controlează memoria naţiunii
tocmai pentru a masca adevărul, pentru a spăla
crimele şi ororile, pentru a ascunde criminali şi a
albi petele de pe activiştii roşii care s-au insinuat
în viaţa noastră publică”.
(Adrian Alui Gheorghe, De la libertate la iluzia libertăţii, 1. „Acolada”, nr. 10 – octombrie 2009, p. 11).

E

interferenţele şi paralelismele biografice se recunosc deopotrivă şi în cartea Părintelui Gheorghe Calciu (Mărturisitorul
prigonit), şi la Ioan Ianolide, Intoarcerea la Hristos, ori la Grigore Caraza, Aiud însîngerat, titluri care mărturisesc, laolaltă, un veritabil program de luptă şi de salvare. Obişnuim să
spunem că fiecare exprimă în pagină propria experienţă de
viaţă, dar toţi şi toate pornesc respingînd una şi aceeaşi faţă
a răului; aşa că trăirile diverse se unesc sub forma generală
a opiniilor comune. Victimele din temniţă au fost cele mai
în măsură să observe la timp şi cu temei că, începînd cu trădarea regală din 23 august 1944 şi continuînd cu procesele
înscenate de Tribunalul poporului, România se transforma
încet şi sigur într-o închisoare uriaşă, cu o mulţime de forme
celulare, de asuprire, de exterminare. Ne avertizează titluri
ca: Din temniţa mică spre temniţa cea mare (Ioan Ianolide, Întoarcerea la Hristos, p. 217-220), România – lagăr naţional[1].
Vorbind despre închisoarea de la Aiud, construită de contele
Samuel Brukenthal, guvernatorul Ardealului şi amantul împărătesei Maria Tereza, „pentru osînda bieţilor români ardeleni”, veteranul închisorilor comuniste, Grigore Caraza, notează cu îndurerare:
„Acolo au făcut osînda cei mai mari oameni ai neamului
românesc, profesori universitari, savanţi, foşti miniştri, oameni de cultură, politicieni şi tot acolo au murit 34 de generali vestiţi, eroi din ultimul război mondial. Nici nu bănuiam atunci că în Aiud voi executa 18 ani de temniţă grea, din
care 8 ani numai în această zarcă (…). Din datele furnizate de
doctorul civil Ranca, medic al închisorii Aiud (ulterior acesta
va muri în condiţii suspecte, acuzat de comunişti că ar fi protejat anumiţi deţinuţi), din septembrie 1949 şi pînă la sfîrşitul
lui august 1950, au murit de foame 625 de inşi care au fost
duşi la Rîpa Robilor”[2].
O asemenea cifră cutremurătoare s-a înregistrat doar
într-un singur an şi numai prin înfometare. Aici nu au intrat
în calcul victimizaţii prin frig, boală, tortură, asasinat voit şi
în văzul lumii pentru a se menţine starea tensionată de teroare la cotă înaltă. Se pune grava întrebare: cîte pustiiri de vieţi

Eroismul este ca o dezlănţuire după îndelungă suferinţă şi
aşteptare, omul purtîndu-l pretutindeni, dar cu neştiută înzestrare şi perfectă cunoaştere de sine; se afirmă spontan,
imprevizibil, fie în celulă, cum s-a întîmplat adesea, fie pe
întinsul spaţiu al socio-umanului, sub presiunea evenimentelor de mare solicitudine. Sfîntului îi este dat să fiinţeze,
mereu, pe trepte suitoare, ca să reverse în jurul său lumina cea adevărată, anunţînd semne benefice pînă la distanţe
tot mai mari. El este chemare şi promisiune, predestinate să
conducă la împlinire. Cine crede, îl urmează. Eroul este numai zbucium. Salvarea îi vine din partea lui de sfinţenie, cu
care este înzestrat prin fire, ajutîndu-l să se întărească în ideal, în credinţă şi în puterea de dăruire pentru cei neajutoraţi.
Pe această cale, sfîntul, eroul şi geniul se întîlnesc în lucrarea
comună pentru înălţarea în umanitate, sub jugul fericit întru
Hristos. Martirajul îi însoţeşte oricînd. Deci: sfinţenie, eroism, martiraj.
Un răzvrătit de o viaţă, fără odihnă, de nepotolit a fost şi
este Grigore Caraza, eroul de la Piata Neamţ, de la Aiud, Văcăreşti, Jilava, Tîrgu Ocna, Răchitoasa (-Bărăgan); şi iar Piatra
Neamţ, Aiud (-Zarcă)… Filiaţiile de idei şi de temperament, 1. Grigore Caraza, Aiud însîngerat, p. 56-57
2. Idem, p. 58-59
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omeneşti s-or fi produs în toate deceniile comuniste şi pe întinderea întregii reţele de închisori, lagăre, colonii de muncă
etc. de pe întinderea ţării? Ce tribunal, cu răspundere juridică va lua hotărîrea să judece aceste crime oribile împotriva
umanităţii, fără seamăn în istoria lumii?
Cartea document a lui Grigore Caraza este confirmată, în
acest punct precum şi în multe altele, de Ioan Ianolide. Să reţinem că autorii, victime ale ororii şi erorii, deşi au parcurs
aproximativ aceeaşi perioadă lungă de detenţie, nu au avut
prilejul să se întîlnească pentru a se pune de acord în idei şi
în cifre. Este vorba tot de Aiud:
„Am cunoscut atunci toată elita militară, politică şi culturală care a reprezentat România în războiul contra U.R.S.S.
Mii de generali, ofiţeri şi intelectuali au populat în acei ani
celulele închisorii. Cei mai mulţi au fost bravi.
Toată floarea armatei române era întemniţată. Generali ca
Petrovicescu, fost Ministru de Interne, Şova, Stoenescu, Dobre, Macici, Pantazi erau umiliţi şi batjocoriţi de nişte temniceri imbecili. Generalul Pantazi, Ministru de război în guvernul Antonescu, spunea cu demnitate: «Am ştiut de la început
că există şi această alternativă. Îndur deci soarta învinsului».
Mai tîrziu, Partidul Comunist va organiza o armată proprie
şi va apela pentru aceasta la unii supravieţuitori din Armata
Regală.
«Criminal de război» a fost declarat şi Eugen Cristescu,
şeful Serviciului Secret al lui Antonescu. El a mărturisit că a
înscenat uciderea evreilor de la Abator şi arderea ostaşului
de la «rebeliune». Drept urmare a fost otrăvit. Evreii s-au răzbunat conform legii talmudice.
De «crime împotriva umanităţii» au fost acuzaţi şi Alexandru Marcu, profesor la Academia Comercială, Cristea
Manea, magistrat militar de la Ploieşti, filosofii Traian Brăileanu, Ion Petrovici, Nicolae Mărgineanu, avocatul Istrate
Micescu, şeful Baroului, şi mulţi alţii, ale căror portrete le
vom schiţa aparte”.[3]
Acestora li se asociază o relatare datorată tot unui martor ocular şi corect observator al evenimentelor: „Cînd Keitel
şi Jodl, soldaţi fără frică şi fără prihană, au fost asasinaţi de
aşa – zisul «Tribunal» de la Nürenberg, ca pedeapsă pentru
neţărmurita lor iubire de ţară, cenuşa lor a fost aruncată întro cutie de gunoi, de către un general francez; această cenuşă
fusese transportată în mare secret, de generalul francez şi de
alţi trei generali, un britanic, un american şi un rus, într-un
hotel îndepărtat, şi azvîrlită într-un «water closet», apa fiind
trasă peste ea de unul din aceşti patru bravi militari, fără ca
istoria să ne spuie care din ei a fost acela. Mă întreb dacă cu
Keitel şi Jodl şi cu ceilalţi generali şi amirali germani, azvîrliţi
în închisori sau în uitare nu s-au dus ultimii ostaşi capabili
de a opri puhoiul comunist în ceasul inevitabil al revărsării
sale asupra Europei. Aceşti militari trebuia să fi fost sacrificaţi
tocmai pentru a nu mai avea cine opri puhoiul comunist”[4].
S-a constatat în nenumărate rînduri că temniţa e creatoare de umanitate; se ajunge la înţelegere, pe calea adevărului şi
binelui, indiferent de diferenţierile antecedente şi formale, de
natură politică, religioasă etc. În asemenea condiţii ies la suprafaţă ideile mari, pilduitoare, generoase, străjuind deasupra
lui Valeriu Gafencu, W. Wurmbrand ori Mircea Vulcănescu.
Aici îşi găseşte raţiunea citatul de mai sus, din cartea lui Mihail Sturdza, România şi sfîrşitul Europei. Şi tot aşa cîştigă interes risipirea divergenţelor în legătură cu justificarea „războiului sfînt”, purtat împotriva Sovietelor şi a bolşevismului.
3. Idem, p. 51
4. Mihail Sturdza, România şi sfîrşitul Europei. Amintiri din Ţara
pierdută. Editura „Fronde”, Alba Iulia-Paris, 1994, p. 197
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Scrie Grigore Caraza amintindu-şi de o altă închisoare şi ca
să se unească iarăşi în păreri cu Ioan Ianolide:
„Jilava, această groaznică închisoare şi cu o reputaţie atît
de tristă, are un cîmp numit Valea Piersicilor, căruia i se mai
spune şi Valea Plîngerii, pentru că în acest areal s-au făcut
multe execuţii, sute de oameni trecînd în cealaltă lume, de
cele mai multe ori nevinovaţi. Astfel, pe data de 1 iunie 1946,
în Valea Piersicilor au fost executaţi unii dintre cei mai mari
oameni care au condus destinele Ţării: Mareşalul Ion Antonescu, prof. Univ. Mihai Antonescu – Ministru de Externe,
generalul Picky Vasiliu, fost comandant al Jandarmeriei Române, precum şi prof. Univ. Gheorghe Alexianu – fost guvernator al Transnistriei”[5].
Sau, la Ioanide:
„Şi totuşi, în faţa pericolului comunist românii au intrat în
război alături de nemţi. Mareşalul Antonescu a spus că face
un război sfînt şi că din Basarabia şi Bucovina va reveni în
Ţară prin Ardeal. El întruchipa atunci idealul românesc, pe
care îl contestau numai cele cîteva sute de comunişti români.
Românii nu au putut avea o alternativă în conjunctura de
atunci”[6].
Există, aşadar, un „şi totuşi” care se cuvine abordat cu
atenţie, bună credinţă şi răspundere pentru adevăr, cum ne
îndeamnă autorii citaţi. Aici se află cheia problemei ce se cere
neapărat dezlegată, dacă vrem să nu ne cufundăm în neant,
după dorinţa „Marelui Anonim al Răului”.
Grigore Caraza îşi începe cariera de actant de primă mărime în istoria deceniilor imediat postbelice, în chip viguros
şi dramatic, după un scenariu predestinat zecilor şi sutelor de
mii de tineri din vremea şi de categoria sa. Primul act l-a luat
prin surprindere şi i-a rezervat rolul de învăţăcel. Fusese răpit
în stil medieval şi tătărăsc de la coasă. Tăia brazde, împreună
cu tatăl său, sus, pe coastă de munte, lîngă satul natal, Poiana
Teiului, de pe Bistriţa, cînd a zărit o trupă de securişti năvălind şi înconjurîndu-le casa. Nu ştiu dacă împlinise douăzeci
de ani; abia se pregătea să-şi dea bacalaureatul la Liceul „Petru Rareş”, ca să-şi continue studiile în forme superioare. Însă
destinul i-a croit altă direcţie pentru totdeauna, aceea de luptător inimos, cum numai în legende ni se vorbeşte şi în documentele carcerale. Sămînţa bună a nimerit pe teren roditor. Dar mai întîi omul a trebuit să treacă prin încercări grele:
suferinţe vecine cu moartea, bătăi zilnice, umilinţe, foame şi
frig. „Totul era calculat diabolic.”[7]. După 12 ore „la Neagra”,
în ger de 40,5 grade şi complet dezbrăcat, s-a îmbolnăvit grav
şi a trebuit să fie transportat la sanatoriul de tuberculoşi, pentru deţinuţii politici, din Tîrgu Ocna. De pe urma foamei s-a
ales, ca mulţi alţii, cu endemul caşexie. Acesta făcea ravagii,
schimonosea omul, şi fizic, şi psihic. De el a suferit şi Nichifor Crainic.
„Muream în fiecare zi, muream în fiecare ceas, muream
în fiecare clipă, muream!”[8]. La Aiud, momentul culminant
al zilei, de spaimă şi de teroare, îl constituia numărarea cadavrelor, care se făcea cu veselie şi în gura mare: gardienii
Maier, Pavel, Man, Marcu raportau cifrele, strigînd de la etaj
la etaj. Dacă recolta era de cinci pe zi, găseau motive să se
înfrunte cu reproşuri; cînd se ajungea la şapte, sperau într-o
vorbă bună din partea Direcţiei. Tot o joacă la îndemîna gardienilor era considerată şi bătaia; ţinea, de cele mai multe ori,
ore în şir:
5.
6.
7.
8.

Idem, p. 54
Ioan Ioanide, lucr. cit., p. 38
Grigore Caraza, lucr. cit., p. 65
Idem, p. 148
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„Deseori, cînd gardienii erau deja la parter pentru a ieşi
din schimb, lipsea paznicul de la etajul I, Vasile Marcu. Dacă
Pavel insista să coboare, acesta, doar în cămaşă şi transpirat,
sprijinindu-se pe balustrada punţii, striga:
– Stai, măi, Pavele, că încă nu m-am săturat de bătut!”[9].
A găsit suport în propriul fond sufletesc, robust şi sănătos, întărit de încrederea dobîndită pe parcurs în comuniunea cu camarazii de luptă; în statornicia idealului naţional
şi anticommunist, căruia i-a rămas credincios pînă la capăt.
A întîlnit nume mari de generali, miniştri, savanţi, cărturari,
preoţi, cu care şi-a împărtăşit suferinţele şi speranţele; a găsit
modele de gîndire, de purtare, de jertfire. Lor le-a consacrat
impresionante pagini, ca mărturii unice, în anumite cazuri,
despre adevărata noastră existenţă istorică, pe un segment sigur, delimitat de timp. Unele sunt în consens cu scrieri deja
cunoscute, altele rămîn surse unice de informaţie. Se reţin
îndeosebi date utile despre poezia de închisoare şi despre rolul ei benefic pentru sufletele năpăstuiţilor, alături de rugăciune şi de cîntarea religioasă. În condiţii extrem de riscante,
dat fiind regimul obstrucţionist privind circulaţia informaţiei
scrise, Grigore Caraza a reuşit să memoreze, după o tehnică
deprinsă cu timpul, un număr impresionant de poezii, creaţii
ale lui Radu Gyr, Nichifor Crainic „şi încă 15 poeţi pe care
i-am întîlnit în primii 15 ani la Aiud”[10].
Le-a pus în circulaţie, salvînd, pentru o vreme, 10.000 de
versuri. O parte dintre ele au fost publicate ulterior, într-un
volum de 596 de pagini, sub îngrijirea lui Zaharia-Zahu Pană.
„Timp îndelungat, ni se spune în Aiud însîngerat, fiind la
Secţia 1 bolnavi cronici unde se aflau poeţii Nichifor Crainic,
Radu Gyr şi academicianul Ion Petrovici, cînd eram scoşi la
plimbare stăteam permanent în preajma lor, iar cînd aveau de
dictat o poezie săteam în faţa lor. După ce mi-o spuneau şi a
doua oară, treceam în spatele lor şi o redam exact”[11].
Putem fi siguri, şi realitatea ne ajută să credem asta, că spiritualitatea românească şi-a păstrat identitatea în fibra ei autentică şi vie în închisoare, acolo unde s-au regăsit, prin forţa
împrejurărilor, categoriile cele mai reprezentative, intelectuale şi profesionale; aşa cum adevărata literatură, originală şi
de valoare a găsit audienţă numai în spaţiul concentraţionar,
cu prioritate în primele două decenii bolşeo- comuniste. Guvernanţii promovau poezie hiperideologizată şi subculturală, prin organizaţii de partid, asociaţii scriitoriceşti, instituţii, şcoli, presă. Era vremea lui A. Toma, Dan Deşliu, Mihai
Beniuc, Maria Banuş, Nina Cassian. Dar împotriva acestora, sentimentul românesc al fiinţei îşi găsea alinare şi suport
în poeziile lui Nichifor Crainic, Radu Gyr, Vasile Voiculescu,
Pan M. Vizirescu. Asta însemna infinit mai mult decît „literatură de sertar”. Lor li se alăturau scriitorii din exil, Aron
Cotruş, Ştefan Baciu, Vintilă Horia, Mircea Eliade şi mulţi
alţii. Va veni vremea cînd istoria literară, reîntoarsă acasă, la
domeniul şi instrumentele ei, va trebui să opereze corectările
şi recunoaşterile de rigoare. Numele lui Grigore Caraza va fi
citat, mai mult decît favorabil, şi cu acel prilej.
În alt registru al mult zbuciumatei vieţi carcerale, Grigore Caraza se afirma, aş zice, competiţional: în călirea puterii de rezistenţă, în verticalitate, în lupta pentru adevăr; se
încumeta pe calea „selectării” valorilor mari, se clădea eroul. Bîtele torţionarilor nu l-au încovoiat, reeducarea, „metaforă a morţii”, cum i se spunea, cu referire la cei victimizaţi[12], a refuzat-o cu îndîrjire, retorica agresivă a directorilor
9. Idem, p. 62-63
10. Idem, p. 254
11. Idem, p. 254-255
12. Lucr. cit, p. 146
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şi gardienilor avea efecte contrare celor dorite de adversari.
Intra în legendă:
„Pentru noi, ultimii rezistenţi dintre cei care refuzasem
reeducarea, ziua de 29 noiembrie 1962 a reprezentat ultimul asalt al administraţiei temniţei de a ne smulge de pe o
poziţie fermă şi luminoasă pentru a ne arunca în mocirla
comunismului.
Mă aflam pe aripa sudică a Celularului, la etajul III, cînd
un ofiţer urmat de cîţiva gardieni, mi-a cerut să-mi precizez
poziţia. Liniştit şi foarte hotărît, de parcă altă voce mi-ar fi
suflat la ureche, am spus că nu pactizez cu acei care vor să-mi
mulileze conştiinţa. Imediat, am fost scos din celulă şi izolat,
iar a doua zi am dat o declaraţie prin care arătam că refuz
reeducarea”[13].
Dacă încerca să-şi facă bilanţul, constata, încurajîndu-se,
că îi întrecea pe mulţi, chiar dintre cei vestiţi prin curaj şi
dîrzenie. Un aspect: ni se spune că iarna lui ‘63 - ‘64 a fost
„cea mai grea perioadă din toată detenţia mea”. Era, aşadar,
după refuzul hotărît al reeducării. Drept urmare, a fost obligat să execute 65 de zile de izolare completă, în celulă-grotă;
alternau cu perioade de „zarcă”, ambele forme de puniţie la
fel de grele. O singură persoană l-a întrecut pe Caraza în privinţa numărului de zile de izolare: prinţul Alexandru Ghica.
A executat 70 de zile. „Nu vreau să fac nici o comparaţie cu
această personalitate marcantă a neamului românesc şi a celor întemnitaţi pentru o idee în slujba unui ideal atît de mare,
atît de sfînt, sunt însă obligat să scot în evidenţă acest lucru.
După cîte ştiu, prinţul Ghica nu a reuşit să scrie şi să-şi
publice memoriile. Măcar pe această cale să fie cunoscute suferinţele acestui mare om”[14].
Vremurile continuau să se învîrtejească. După rezistenţa
din munţi (prima şi cea mai concludentă din tot lagărul estic)
şi după frămîntările tot mai evidente din arhipelagul concentraţionar, Cortina de Fier începea să cedeze; tratamentul sălbatec din închisori, răzvrătirile, grevele foamei au adus comisii de cercetare la faţa locului. Reeducarea cu chip de „metaforă a morţii” a eşuat în cele din urmă, întorcîndu-se împotriva celor care o puseseră la cale, iar victimele îşi reveneau în
fire, prindeau gust de libertate. A venit şi anul 1964, dar momentul mult aşteptat a însemnat, în fapt, o farsă bine montată; nu a adus libertatea dorită, ci prilej de refacere a sistemului general de opresiune, cu precădere în „celularul mare”, al
ţării, în forme mai subtile, la fel de tenace. Oculta din fruntea comunismului s-a întărit, ca să se confirme celebrul slogan leninist: „doi paşi înainte, un pas înapoi”. Ceauşescu şi-a
asumat răspunderea „noului” curs al evenimentelor care, de
fapt, erau identice. Să nu uităm că fostul cizmar a crescut în
litera şi spiritul răului, sub comanda şi în succesiunea lui Teohari Georgescu, Vasile Luca şi Nicolski. Deocamdată, puterea
kremliniană avea încredere în el; doar fusese şcolit acolo, sub
semnul secerii – ciocanului. Dacă mişcă în front, nimic mai
simplu, i se aplică formula de „ţap ispăşitor”, ideală pentru
ocultarea şi pentru prostirea mulţimilor de neştiutori.
Nici de data asta nu s-au lăsat induşi în eroare eroii pursînge. Au reuşit să găsească replici pe măsură, cu eficacitate
şi vervă sporite. Mă refer în primul rînd la tripleta de aur, Părintele Gheorghe Calciu, scriitorul Paul Goma şi neînfricatul
Grigore Caraza. Ei s-au plasat din capul locului pe linia întîi,
hotărît şi de neclintit, în bătălia pentru drepturile omului; iar
drepturile omului implică necesar şi logic drepturile neamului, adică adevărul general uman, acelaşi pentru toţi, împotriva comunismului distrugător de lume şi de istorie.
13. Idem, p. 149
14. Lucr. cit., p. 158
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Aurel Dumitraşcu - INEDIT

V

VASILE VLAD sau cele 1001 nopţi ale exagerării

Vasile Vlad este autorul a cinci volume de poezie: „Pedepsele”
(1969), „Omul fără voie” (1970), „Sărbătorile absenţei” (1971),
„Îndreptările doctorului Faustus sau Calea cea mai lungă”
(1978) şi „Omul fără voie” (1980), apărut în colecţia „Hyperion”, care antologhează şi volumele anterioare.
La acest poet, fastul imagistic este fără limite şi deseori naufragiază într-un delir lexical pe care, cel puţin în primele volume, nu-l prea descurajează. Dacă la Mazilescu „explozia” se
iscă la nivelul sintaxei, la Vasile Vlad ea se manifestă în reprezentări. O gesticulaţie aparent necenzurată iscă o devălmăşie
de imagini, efectul acestei „tehnici” fiind o continuă dezorientare a lectorului, un continuu brainstorming asociativ, o obişnuire cu absenţa selectării. Caravanseraiul imaginilor neaşteptate oferă un material cît se poate de bogat pentru analiză. Poate că superioritatea lui Vasile Vlad stă în faptul că „nu are inimă”
în linia rimbaldiană a rostirii, discursul său fiind intersectat de
o continuă „greaţă existenţială”, de o întreagă cohortă de sintagme dintre cele mai cinice, chiar dacă, prin uzitarea lor în
manieră sarcastică, pare a instituţionaliza graţiosul, o poezie
hibridă, născută din contrarii. Poemele acestea nu vor să fie
nici „corecte” şi nici „frumoase”. Lautreamont şi Blake sînt primele nume care ne vin în minte în timp ce lecturăm. Asociaţiile nu sînt doar şocante, teribiliste, groteşti ori macabre, ci de-a
dreptul gratuite deseori. Acest asociaţionism dă însă şi rezultate remarcabile şi în „logoreea” imagistică fără limite apar versuri memorabile, fragmente de mare poezie, care-l fac pe Vasile
Vlad un poet despre care se poate vorbi altfel decît ca despre
un poet minor. De fapt, alegerea poeziei sale în această lucrare pleacă tocmai de la fragmentele („semne nupţiale ale ideii”,
cum le numea Mallarme) care ies din rînd şi impun un imagist
de mare forţă. Poetul mizează pe absenţa coerenţei şi, cu un
evident simţ al tragicului grotesc, ne introduce într-o lume în
care accentele burleşti se întretaie cu gravitatea, parodicul cu
„urletul”, totul într-o curgere contrapunctică în care elementele
discursului se susţin şi se impun reciproc.
Discursul lui Vasile Vlad adună un imens material lexical,
solilocviul său, din cauza acestei abundenţe, pare dezordonat,
iar semnificaţiile se organizează numai în jurul unui nihilism
al deznădejdii, o sastisire gesticulantă, divagantă, voit prozaică,
de un umor negru persistent, excentric. Versuri dintre cele mai
banale („tocmai azi cînd păstram o zi tulbure / pentru o fată
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bîlbîită / care iubeşte cu picioarele şi cu ochii”, „eu îngenunchi
într-o frunză / din toamna asta largă în ploi”, „fiecare vieţuitoare într-o epocă a urgenţelor”) alternează cu altele absolut remarcabile („Aşteptarea: suflet cu cocorii pe drum / Aşteptarea:
suflet cu o margine suspendată”, „o rîpă de întuneric însă îmi
ispiteşte sfiala”. În primăvara aceea un copil / dădea din coate
în sufletul meu”, „Fumul se risipeşte prin rugăciuni”, „Au putrezit plopii în cer. Ca aerul”, „o insulă acoperită cu inima”, „tăcerea sărată a mării”, „umbra petalelor o aud plescăind / peste
bălţi”). Ca o reacţie în lanţ, imaginile lui Vasile Vlad se nasc
unele din altele şi impun un univers poetic încărcat, o pădure
de simboluri prin care te pierzi şi în care „punctele de acroş”
sînt rare. Histrionismul imaginaţiei sale umple paginile acestor
volume. Un adevărat babilon imagistic în care calambururile şi
„aforismele”, clişeele şi comentariile poetizate, aglomerările şi
graţiozităţile, aluziile livreşti şi balcanismele deşuchiate, libertăţile futuriste şi silogismele şchioape, teribilismele şi interjecţiile, invenţiile lexicale şi dezmierdările groteşti, stupidităţile şi
găselniţele, familiarismele şi prolixităţile, rezumatele şi prologurile, interogaţiile şi mirările, retorismele şi precarităţile sintagmatice îşi dau mîna pentru a impune un hibrid de o discursivitate „compromiţătoare”.
Sintaxa poetică, avînd dubla funcţiune de „a organiza semnificaţia” şi de „a participa la expresie”, se dovedeşte impecabilă
la Vasile Vlad, fără a avea însă forţa de seducţie a celei mazilesciene. Discursul este asamblat după noi posibilităţi şi acestea
derivă din „tactica înaintării din aproape în aproape” (Grigurcu). Poetul s-a instalat în mijlocul obiectelor şi, dintr-un impuls sarcastic originar, şi-a propus parcă o continuă respingere
a „comodităţilor”.
Poezia sa este aproape la nivelul fiecărui vers şocantă prin
insolitele asociaţii şi formulări, o adevărată civilizaţie a imaginilor fiind declanşată de iconoclastia imaginaţiei. Ca şi autorii
Noului Roman, Vasile Vlad pare a se întreba mereu dacă lucrurile au vreo semnificaţie şi, în funcţie de răspunsurile conjuncturale, poetul le transferă din concret în abstract, schimbîndule identitatea, deturnîndu-le şi amestecîndu-le în reţele tropice ciudate. Se pot inventaria nenumărate imagini, încît autorul
pare a repeta vorbele lui Yeats: „ Nu am limbaj, numai imagini, analogii, simboluri”. Vasile Vlad se dovedeşte un maestru al uzitării metonimiilor, a efectelor fără cauză. Monologînd,
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locutorul propulsează un discurs sinuos, disonant, „deliraţie
pură” deseori, ambiguitatea cea mai în răspăr iradiind din pagină. Febrilitatea imaginaţiei iscă nenumărate imagini în descendenţă suprarealistă:
„Pîcla se aprinde. Bruma sub limbă/
e acră. Duhul zvelt
al umărului ar geme”;
„Trimis am fost către vămile desfigurate
să aştept ecou de la zero”;
„Durerile spărturi au smuls
şi brume argintii au gîlgîit”;
„Pe fundul unei site am păstrat
tumbele de rîs refuzate la vămile albe.
Pe fundul celeilalte doar săptămîna de pămînt
sub unghia vîntului”;
„zîmbetul a fost spinare
splendoarea unei ranchiune”;
„Pîlpîia o trompetă în serile noastre”;
„o furie cu rigla deschisă”;
„Prin octomvrie de cărbune
ţi-ai deşurubat cumpătul”.
Autorul reuşeşte totuşi să nu permită lăbărţarea excesivă
a acumulărilor, oprindu-se din cînd în cînd în scurte oaze de
vorbire simplă, emoţionantă chiar:
„Acolo,
vorbele ne săreau ca nişte sîmburi
în faţă,
şi eu îţi spuneam
că în fiecare spital
există o sala de festivităţi,
unde bolnavii sînt obligaţi să poarte mîini,
şi tu îmi spuneai că într-o singură frunză
dintr-un mare oraş
se pot afla cîteva zeci de copii foarte verzi,
care ar fi putut desena copaci
cu creioane verzi de asemenea,
şi eu îţi spuneam
că nu vreau să-mi dau sufletul să-mi scot mîinile
							
din urechi,
şi tu alergai într-o parte,
şi eu alergam în alta,
şi frunzele treceau galbene,
galbene,
în alt anotimp.
Spre deosebire de poemele lui Virgil Mazilescu, în cele ale
lui Vasile Vlad metaforelor nu le lipseşte termenul de raportare:
„Aş vrea să spun ceva adînc
ca un cearcăn,
despre cel care şi-a ars zdrenţele
la marginea mării
lăudînd ultimul anotimp,
despre pădurea de cretă care-ţi scutură ochii,
ca un hîrb de pasăre înălţată,
despre vînturile care-mi sparg sufletul.”

aerisită a visului”, „o sămînţă de sînge”, „cauze pălmuite”, „convalescenţa capcanelor”, „o iluzie de staniol”, „o deznădejde răsunătoare”, un versant al somnului”, „balustradele ameţite”, „un
gol încîlcit”, „dantela convulsiei”, florile de cerneală ale visului”,
„fumul scorburos”, „sufletul pîclei”, „sucitura delicată a visului”,
„ficatul morţii” etc. Devenirile muzicale ale fragmentelor converg rareori în „simfonie”. La Vasile Vlad numai „ariile” strălucesc. Imaginile se succed într-o devălmăşie nereţinută de „metafore lărgite parabolic ori vizionar” (Eugen Negrici): „bulboanele zilei au acoperit / rădăcina ferfeniţată a inimii”, „Arborii
sînt otrăviţi de umbra / înduioşătoare a corbilor. / Scandaloasa
balanţă a focului / vorbeşte despre temeiul / buneicredinţe”, „ca
o făclie scăpată-n canal, / tot eu am încercat să luminez apa
botezului / negru”, „şi sufletul tău e pătat de stingerea crinilor”,
„marginile de celofan din marginea visului”, „întunericul sapă
în bătăile inimii”, mările de mercur / străbătute tîrîş”, „înecaţii
se strîng / ca la nişte fanfare sub ape”.
Teribilismele („sîngele crapă de rîs”, privindu-te / ca pe un
neg / peste care un ţînţar îşi chiuie lăbărţat însetarea”, „jaful
chipeş al vremii aceleia, / cînd stăteam îndesaţi / ca prin colţurile unui echer”, „şterg un păianjen la gură”, „Cineva îmi taie
picioarele / şi curg pietroaiele din mine / ca dintr-un ciorap”,
„clopotele aşezate sub robinete / alcătuiesc singurul ţipăt”), sarcasmele („Şi erai atît de blîndă şi tandră, / încît orice cîine ţi-ar
fi sărit în suflet / să-ţi lingă păcatele”, „Taie-ţi o mînă, te rog! Să
nu poţi / uita”, „Sufletul meu făcut sul / te desfide”, „Şi tu ceai făcut, neprihănite, / suflare boccie?”, „chiar dacă ţi-ai părăsi
rapănul serios”, „Fă cu mine ce vrei: pastă de dinţi, sămînţa ta
vastă”, „Oasele sînt / o întîmplare, sîngele o întîmplare desigur
„departe de propia mea / cenuşă crăpa-voi de rîs”), preţiozităţile („şi vlaga oftează după stîrpitul imbold”, „şi tidva se loveşte
de arborii lepădaţi”, „şters ca un spasm în fundul apelor devine / argintul încrederii”) şi exagerările apocaliptice sînt mereu
substituite unei senzaţii de greaţă („Scîrba o voi încredinţa de
aceea gurii”), unui refuz existenţial. Nici o „durere cosmică” la
Vasile Vlad. Ca un scenograf arierat, după ce închipuie un decor batjocoreşte elementele care-l compun. Sintagmele „acrite”, dispreţul inocentizat abundă în textele acestui poet. Se poate vorbi de donjuanism sintagmatic, o alergare continuă şi cu
opriri neînsemnate la un sens. Foamea de închegare a avalanşelor de cuvinte este extremă şi această bulimie rămîne nepotolită
pe parcursul celor mai multe dintre „utopiile” sale:
„cu adevărat mai aproape
se află frumuseţea colbului. O, ne trebuiau
zilele, o cuminţenie peste altă cuminţenie
aşezată. Iertare astfel pentru lumina
obişnuită cu limita gestului. Iertare
astfel pentru demersurile însufleţirii.
Încrederea în gropi
putea să pară
pînă la întunecarea ochilor
mai degrabă un orizont pe rugină.
Un crin crescut în plămîn, oho!
seamănă cu oglinda tăvălită în glasul
unei femei. Pînă unde însă zăpada
îşi păstrează numele bun
Sau: „Astăzi otrava roasă în unghii a murit.
cuvintele, ca fluturii într-o cuşcă,
N-au mai rămas decît copaci
paznici trişti.
acoperiţi de pămînt,
„Sărbătorile absenţei” reprezintă un salt valoric evident în
n-a mai rămas decît rîsul din neguri,
creaţia lui Vasile Vlad. Propunînd o poetică a „omului decupat”,
cîteva sunete obosite, amintirea cîtorva vorbe,
poetul propune o „încrîncenată depoziţie morală” în favoarea
regretul că te-am întâlnit,
nedegradării idealurilor, necatalogărilor („Lîngă uşile numeroregretul că numele tău se aude
tate cu unu / cu doi descopăr o inimă de lebădă grasă / pe ape
prin paharele răsturnate,
cu pete de muştar şi de ambră, / făpturi mîngîindu-şi pe maluri
călcîiele şi judecîndu-se / conştiinţe cărora nu li se mai întîmnumele tău”
Diluviile metaforice, în care adjectivul pare o „cale rega- plă nimic”).
lă a dorinţei” (Barthes) abundă: „măruntaiele beznei”, cazna
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„Omul decupat” este o sintagmă împrumutată de la Sartre.
Într-o polemică acerbă cu Michel Foucault, respingînd ideea
inutilităţii filosofiei şi a înlocuirii ei cu ştiinţa, Sartre afirmase: „Nici o ştiinţă nu poate înlocui filosofia, căci orice ştiinţă se
aplică unui domeniu al omului deja decupat”. La Vasile Vlad,
„omul decupat” se mai numeşte uneori şi „omul fără voie”, „o
jumătate de esenţă” sau „un gol înclinat”. Eul liric scindat, „absent” din fluxul întîmplărilor („Omul decupat priveşte cu oarecare detaşare în urmă”, „Omul decupat sare din pat tulburat de
ceea ce visase peste noapte; se făcea că trăieşte”), nu-şi mai permite decît o perpetuă sărbătoare (urmuziană) a absenţei”.
„Nu îţi mai spală pleoapa decît
tristeţea depărtărilor incurabile. Păsările se învîrt
împrejurul inimii lor. Anotimpul ofenselor
alcătuieşte acum o prăpastie. Dedesupt
o poţi acoperi cu o palmă.
Deasupra n-ai însă ce-i face.
Ca o ferestruică în puterea gîtlejului
apare strigătul.
( ... )
La capătul chemării nu va apare
nici o crăpătură lejeră. Găureşte-ţi subbraţul
şi îndeasă acolo
pămîntul pe care ai călcat depărtîndu-te.
( ... )
Ca şi în „O, Katarina” („Eu / sînt un gol înclinat. / Eu / sînt
albastrul cel mai prostit. / Eu / sînt o molimă de noiembrie ...”),
poziţiile abundente ale verbului a fi pun în evidenţă dorinţa
extremă de existenţă a „omului decupat”. Deşi distanţat de realitate, acest „om fără voie” simte continuu nevoia de întoarcere,
de reintegrare.
Imaginile din acest volum, născute din abstractizări şi împerecheri hazardate, bizare, oximoronice sînt totuşi mult mai
proaspete decît în volumele anterioare. Tragismul confesiunii,
monoton şi însoţit de o continuă silnicie, răzbate din fiecare
pagină a „Sărbătorilor absenţei”:
„Se poate. Şi asta se poate. Era epoca noastră scăldată
în salonul cu păuni discutam despre farmecul
monştrilor.
Erau ceasurile noastre de vază, fără cuiburi căzute-n
noroi,
cratere fără ecou”.
„O fi de teamă pumnul îngropat în orbite,
dar mie liniştea îmi bate în suflet.
Năprasnica fineţe a cuvintelor
nu poate să vindece prea departe.”.
„Nu mai avem iluzii, nu mai avem clavicule,
îmi lucrez o funie peste gît,
îţi poţi tăia o sprînceană.
în drum ne aşteaptă un păun retezat,
hai să ne sinchisim,
uite o bubă albă,
uite pernele înfundate cu vrăbii:”
„Te voi petrece trist.
Perfect ca o singură despărţire
se arată amurgul. Dacă cenuşa e o chemare,
stăpîneşti ceea ce urmează. Durerea
care întunecă trandafirii.
Rafala cucerită a vreunui refuz.”
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Versurile gratuite („trupul meu personal are genunchi la picioare”, „soarele categoric al intenţiei”) continuă să alterneze
cu versurile memorabile („versiunea în alb a unui fruct foarte
negru”, „Ieri m-am născut şi azi încep rugăciunile”, „Îmi spuneai / că în fiecare deget al bărbatului / aşteaptă o femeie necunoscută”), fapt care ne determină să credem că poetului încă îi
lipseşte simţul măsurii.
Duel prelungit cu capcanele degradante ale neadevărului,
poemele din acest volum propun un discurs sastisit şi sarcastic al unui eu liric scindat, totul într-o înlănţuire de arii în care
tăcerea şi strigătul se sfidează şi în care fragmentele strălucesc.
Viziunile fragmentare din primele volume sînt părăsite în
volumul „Îndreptările doctorului Faustus sau Calea cea mai
lungă”. Deşi destul de prolix, amplul, poem, împărţit în douăsprezece cînturi, are voce care se aude tot timpul, un fel de
„mental prince” care monologhează nereţinut şi incoerent. Tonul epopeic, oracular („Om! Cearcăn lăuntric lumii. / Şi eu să
ştiu toate astea. / Se sfîrşeşte o zi, una din multe? Ah, încă o zi!”
sau „O, priinţe! O, zoruri! Ceasuri înrîurite / cînd mama numi dorea decît acelaşi număr / de case cu oameni ...” sau „Arză
vulcanii, candeli cosmice! Între nopţile mele / şi nopţile lor /,
mai lung decît orice cuvînt lăsat vreodată, Adevărul / se-nverşună-n amănuntul mîhnirilor sale ...”) este mereu fragmentat
de formulările bulevardiere, şmechereşti („Este / că alta ca fiica
frîngierului nu să egzistă ...” sau „Citesc o scriptură despre iubire, / mestic mieji de pîinică, să te sărut? / O! Taie-mă blîndo
pe burtă, doseşte-mi cu grijă / pleoapa pe-acolo – şi să nu-mi
spui mie pe nume / de mint: / Hero nu ştie ce-i dragostea!”),
personajul fiind într-o continuă introspecţie, mereu speriat de
lume şi de sine, rememorînd tot felul de întîmplări, fiind cînd
interogativ cînd exclamativ, umplînd „cînturile” sale cu un soi
de reflecţii mai mult sau mai puţin banale:
„Mă simt viu numai pe la răspîntii”;
„Există-n iluzie mai mult loc decît în singurătate”;
„Gîndu-i ca fumul, de nu bate vîntul o ia drept în sus”;
„Regretul ştie mai mult decît speranţa”;
„totul pentru înălţime, nimic pentru demnitatea ei”;
„că-nvăţătura primită prin sărăcie mai măruntă-i ca
sămînţa
de cedru”.
Deşi în cîntul IX eul liric repetă mereu „eu trebuie să mă
stăpînesc”, discursul continuă în aceeaşi manieră pithică şi
acultînd parcă de următorul vers din „Cîntul V”: „Cunosc cele
O mie şi una de nopţi ale exagerării”. Dacă în „Sărbătorile absenţei” „inima” era deseori invocată, aici „pumnul” se insinuează peste tot, sugerînd faptul că la esenţe nu se ajunge prea uşor.
Enormităţile lexicale abundă. Din loc în loc, expresii latineşti
punctează monologul acestui „Faustus” limbut.
În ce măsură găseşte adevărul, nu putem spune.
Vasile Vlad este un poet sistematic frondeur, admirabil în
multe pasaje, remarcabil în „Sărbătorile absenţei” şi impunîndu-şi discursul printr-o excepţională forţă de a asocia elemente din cele mai diverse medii.
Între poeţii generaţiei 70, Vasile Vlad se arată a fi imagistul
iconoclast, polul extrem al nonconformismului, „boemul insolent” (Grigurcu) şi cu imaginaţia cea mai mobilă.
(Fragment din lucrarea de licenţă, „Iamgine şi discurs poetic
la poeţii din deceniul 7”, susţinută în anul 1987 la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi; textul ne-a fost pus la dispoziţie de dl.
Adrian Alui Gheorghe şi face parte dintr-un volum de eseuri, în
pregătire)
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Rapsodiile de vară pe tema desuetă
a encomionului paradoxal (II)
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Apologia maoiştilor antropofagi

Mîndru de tot înflorea canibalismul politic sub înţeleapta
conducere a Tovarăşului Mao, sub Falnicul Timonier, tractor spre viitorime al Chitaiului Popular, pe vremea Marelui
Salt Inainte şi, mai cu seamă, în timpul minunat al Revoluţiei
Culturale, cînd, bunăoară, dirigenţii comunişti din satul Ya-shi
estimau că iaşte de datoria lor să vaporizeze orice «duşman al
poporului». Insă... cei ce corespundeau acestei descrieri fuseseră nihilizaţi după venirea Marelui Cîrmaci la timonă. Cineva, vigilentul cătunului, a cărui conştiinţă revoluţionară mereu
fusese trează, îşi amintea pe dată de existenţa lui Deng-ji-fang,
fiul unui fost latifundiar. Prea june ca să fie bulit, îl cruţaseră
pe timpul Marşului cel Lung. Acum, copt la trup şi minte, îi
sosise sorocul. Hung-pao-ţî, secretarul organizaţiei de bază,
hotărî să se trimeată gărzi înarmate, şi nu numai cu Cărticica
Roşie, împotriva lui. Acestea îl tîrîră pe adultul reacţionar pînă
la secretar, îl închiseră într-o cuşcă de bambus şi-l zvîntară în
bătaie clamîndu-i, la urechile recalcitrante, sloganul mobilizator: «Iată, vrăjmaşule nevolnic, puterea proletariatului!» Deng
fu legat apoi de un stîlp şi, cu o spatulă încinsă pînă la incandescenţă, i se vor fi înscris grafitouri staleniniene semnificative
pe spate şi chept. Cu cît se prefăcea că suferă mai mult, cu atît
Brigada Pedepsitorilor Marxieni işi conştientiza sieşi el sendero
luminoso pe care trebuia să-l parcurgă pentru implementarea
pe tot globul a unui radios avenir, căci, în jur, localnicii, pozitivamente isterizaţi, strigau cu voace unanimă: «Moarte împilatorului! moarte trădătorului! Moarte inamicului de clasă!»
Deng fu dus pînă la rîul cel mai apropiat şi imobilizat pe o lespede «pietrală». I-wang-şeng, vecinul de peste drum, îi înfigea
cuţitul în abdomen şi îl spinteca după metodul specialistului
Jack Léventreur. Intromiţîndu-şi apoi mîinile păroase de ţăran
exploatat în abdomenulul chiaburului, scotea ficatul, inima şi
alte viscere. Pe urmă, le tăia mărunt şi oferea norodului adunat
la solemnitate. «Pentru el însuşi nu izbutea să păstreze decît
patru bucăţele», precizează, admirativ, unul din cronicarii Revoluţiei Culturale. Cît despre Huang-pao-ţî, secretarul partinic,
acesta, graţie rangului înalt, «îşi însuşi mai mult din jumătatea porţiilor, pe care, înainte de a le consuma, le gătise în ulei».
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Năs-ta-săn, preşedintele consiliului local, Bo-ţîr-lan, secretarul
primăriei, Ili-ces-kul, gestionarul magazinului sătean, prelevaseră şi ei bucăţi bune, ca să nu mai vorbim de Tru-ţa-spân,
merituoasa directoare a căminului cultural, de Ank-asîr-bu,
adjuncta ei, responsabilă cu sistematizarea sesizărilor cetăţeneşti de taină, livrate îndeobşte, gata dactilografiate, de agenţii
veterinari Mu-re-şan şi Su-lik-pop.
Prozatorul Jeng-li avu ideea, în Anii Optzeci ai Secolului
Douăzecist, să purceadă, infestat însă cu ideologemele nefaste
ale drepturilor omului (căci era posibil agent al
imperialismului euro-atlantic), pînă la Ya-shi, unde lesne găsea căsuţa lui Bo-ţîr-lan. Colhoznicul gestionar, cu toate
obiectivele ultimului plan cincinal indeplinite în patru ani şi
jumătate, îi grăi foarte liber, la toate întrebările romanciereşti
răspunzînd fără păs.
JENG-LI: Adevăratu-i că l-aţi căsăpit pe Deng-ji-fang fără
compasiune budistă minimală?
BO-ŢÎR-LAN: Da, mărturisesc totul... ca în faţa unui Tribunal Revoluţionar. Oricum, am 85 de ani, un picior în groapă,
celălalt în Paradisul Proletariatului şi un carici de jumulit.
JENG-LI: Dar cum de va-ţi putut preta la aşa ceva voi, revoluţionerii locali?
BO-ŢÎR-LAN: Ascultă bine, fiule, că sînt rudă ideologica
a ta şi a Revoluţiei Franceze. Tovarăşul Mao a zis: «Dacă nu îi
ucidem noi, ne belesc ei». O cestiune de viaţă şi de moarte fu
totul. Puternic se ascuţea lupta de clasă, iar chiaburii, cum scria
la carte şi Ba-kon-ski, un poet din Luomania Socialistă, se arătau a fi «elemente tot mai duşmănoase».
JENG-LI: Şi nu te ţîştuie niţel în glanda remuşcării, vieiardule implacabil?
BO-ŢÎR-LAN: Crezi matale, tovarăşe condeier, că o să mă
spăimez de fantoma lui? Sînt revoluţionar călit în lupte grele
cu burghezia compradoră. Inima, creierul şi falul îmi sînt roşii.
Aşa să le spui mandatarilot tăi, capitalişti ori simpli turiferari ai
economiei comuniste de piaţă! Sîc! sîc! sîc!
JENG-LI: Dai , văz bine, cu muc şi sfîrc în Isarlîk?
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BO-ŢÎR-LAN: Dau şi cu praf de sacîz... de-o fi necesitate şi
mi-o cer Partidul Unic sau Patria (care nu are cum să fie tagma
exploatatorilor, aşa să ştii)!
Romancierul Jeng-li avea să interviuveze şi alţi practicieni
ai canibalismului revoluţionar, nelipsiţi participatori la festinuri materialist-dialectice de genul acesta, contactîndu-i pe localnicii Po-pâr-dău, Pa-vel-const, A-văd-ani, Val-ia-grig, Andri-esk, Sul-ik-pop, Ţu-ku-al, Mu-re-şan, Pâr-vu-şor, Năs-ta-să,
Sim-i-rad, Rel-ub-arb, Cor-bie-hoiş, Af-lo-roi, Il-i-esk, Vad-imaş, Ver-eş-toi, Truţ-a-spân et alii eiusdem farinae revolutionis Bolchevicorum. Află, cu această ocazie, că fusese antropofagia maoistă o practică foarte răspîndită, de răsunet local şi
mondial, prizată de masele populare ale Chitaiului Republican,
agrementată mereu cu o teorie marxiană adusă la zi, funcţie de
necesităţie construirii unei societăţi multilateral developate, de
motorul luptei de clasă înspre viitor tractate. Necazuri fuseseră
doar cu reflectarea fenomenului în presa din Vest, aservită Capitalului, care pretindea, în răutatea ei funciarrmente mercantilă, că numeroase acte de cruzime fuseseră consemnate în documentele secrete ale Partidului Hunic, acte ale căror amănunte
făceau părul măciucă şi calviţioşilor cei mai nonşalanţi28. Se relata, prin urmare, în unul din dosarele ce Jeng-li reuşea să le cetească, mulţumită legitimaţiei sale de scriitor oficios al Regimului Postmaoist, că unsprezece băştinoşi extrăseseră ficatul unui
duşman de clasă şi îl împărţiseră tovărăşeşte cu toţi megieşii.
In altul se relata despre o nevastă de chiabur silită să denunţe, la Biroul Organizaţiei de Bază, cadavrul aproape integral devorat al soţului, apoi să doarmă cu ţeasta-i alături. Găsea
procese-verbale amănunţite cu privire la canibalismul revoluţionar în cinci raioane din Provincia Guang-xi şi putea să evalueze la cîteva sute numărul mîncaţilor, cela al antropofagilor la
numeroase mii ridicîndu-se. Consemna totul febril în carnetul
său scriitoral, după care, spre a trage provizoriu de concluzie,
nota că mijlocul cel mai grozav de a-ţi dovedi puritatea ideologică îi să-ţi trucidezi şi haleşti vrăjmaşul de clasă, inamicul clasic, pentru că (nu-i aşa, dragi tovarăşi?)...oriunde, chiar oricînd,
îngreţoşaţii de asemenea practici societale i s-ar conforma, ba
şi repejor, de teamă să nu ajungă ei înşişi ţinta intransigenţei
marxiste, prada extremiştilor justiţiari, victimele necesare ale
îmbătaţilor de duhul răzvrătirii anticapitaliste29.
Presa denigratoare din Occident mai relatase, după aceea,
pe vremea cînd Revoluţia Culturală zumzăia în Chitaiul Popular, în timpul cînd fierbea la révo cul dans la Chine pop, Jengli însuşi fusese, asemeni altor agitatori de sorginte studentină,
expediat în zonele rurale «ca să hie reeducat printre ţărani». I
se spuse, la plecare, că, graţie învăţăturii atotbiruitoare a Marelui Cîrmaci, gîndirostivieţuirea mizerabilă a peizaneriei se preschimbase în beatitudine paradisiacă, dar descoperea, la faţa
locului, că treburile nu stăteau tocmai aşa, că mare inadaequatio aveai între res et verba: Ruralii purtau «zdrenţe peticite»
şi se nutreau cu sorg, mei şi lozinci extrase din Cărticica roşie,
trăgînd personal, pentru te miri ce, pluguri grele peste coaste abrupte. Insă... la ţară, Puterea Centrală ar fi silit locuitorii să-şi dovedeasc zelul veroluţionar prin atacarea periodică a
«inamicilor norodului truditor». In satul unde fusese repartizat
Jeng-li, singura persoană cu statut contrarevoiluţiuonar cert,
de nimeni contestat împrejur, era un betranel, pre numele său
Pei, fost proprietar de pămînturi întinse, chiabur sadea30. Ori
de cîte ori dirigenţii Organizaţiei de Bază dădeau consemn să
se organizeze o încăierare de clasă, megieşii lui Pei îl aduceau
pe acesta, legat de mîini şi de picioare, în centrul cătunului şi,
ceasuri la rînd, îl fecalizau cu lozinci extrase din repertoriul
Sinecdoacei Totalitoante, precum: «Trăiască dictatura proletariatului! Sprijiniţi lupta de clasă! Trăiască Preşedintele Mao!»
Ca toată lumea, la început, Jeng-li îl vitupera cu patos revoluţionar – şi în limbă de lemn – pe Betranelul Pei, «viperă
lubrică a exploatărilor nemiloase». Apoi se plictisea. Pe urmă
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oua romane ţărăneşti, după care ajungea membru al Uniunii
Sovietilice a Scriutorilor din Chitaiul Popular şi se dăruia, cu
aprobarea călduroasă a şefilor securipartinici, abordării judicioase a canibalismului peizan
Dar cîte nu relatase presa partinitoare31, şi aservită marilor
trusturi euro-atlanice, incapaci să înteleagă corespunzator, în
context, antropofagia maoistă, roşie ca inima unui komsomol,
parte integrantă a doctrinei marxiene despre om, cel mai de
preţ capital, a cărui carne nu trebuie înapoiată Terrei Materne,
ci reintrodusă în circuit, prin canibalism revoluţionar, pentru
reproducerea largită a capitalului social si impulsionarea acordului dintre forţele şi relaţiile de producţie, fie şi cu preţul unui
paradoxal encomion al dării în gît a reacşiunii pizmaşe ori cu
un panegiric al trădătorilor32
Panegiricul înfrancizat pentru Pitigrilli şi Neacşu din Câmpulung, dulcii povestaşi de altădată. Quand on cause d’auteurs
et de personnages rares, tels Pitigrilli ou Neacşu de Câmpulung, mieux vaut se hâter lentement, à l’instar d’un mien pote
iassyen, grand liseur sainte-beuvien devant l’Eternel, lequel se
plaisait à relire La vierge de 18 carats jusqu’à loucher, à l’affût de
biographèmes camouflés du Rital en question. Mais, s’il avait
pu lire l’anglais, la très pertinente Encyclopaedia judaica l’aurait
amplement renseigné sur ce garçon d’extraction ephraïmite qui
eut le courage de devenir, sous le Duce, informateur de la police secrète fasciste, balance, quoi!. Le cocasse est que, la Seconde
Guerre Mondiale finie, le Duce pendu et l’auteur des Mammiferi di lusso trépassé, un sien biographe eut l’idée colossale de
compulser son dossier aux archives de la flicaillerie mussolinienne, et d’y puiser une quantité impressionnante de pitigrilliennes missives mouchardantes, en vue peut-être de publier
quelque chose comme les Délations complètes du dit écrivain.
Seulement, mon propos initial était de ventiler deux historiettes, moult fameuses à l’entre-deux-guerres, au sujet de cet auteur spécial, dont la première dramatise et la drague italienne
dans la Bucarest paul-morandienne et l’astucieuse propagande
culturelle valaque sous Carol II, dans les années prébelliqueuses. Ses acteurs principaux: un diplomate rital en poste en Roumanie et une prof locale, très affriolante, très patriote à ses
heures. Coup de foudre, suivi de nombreux coups de foutre.
Or... c’est là que le bât blesse le charmant Italien à Crébillonsur-Bucarest (Lafon, Lafon, que nous veux-tu avec ton roman à
clé de maoïste mémoire?): la Vénus Dadanubienne n’aime pas
qu’on la prenne en Aphrodite Callipyge et qu’on lui inculque
le savoir occidental par le fondement. Finalement, au bout de
force prières, agrémentées d’infinies promesses, elle se résigne
à lui ouvrir sa deuxième voie d’accès, à une condition hautement intellectuelle, celle-ci: qu’il apprenne qui a été Eminescu et
ce qu’il a fricoté dans ce bas monde. Et le pauvre amant éconduit de passer des après-midis étouffantes à feuilleter, dans des
bibliothèques sordides, manuels, dicos, anthologies. Heureusement, à la fin de ce boulot infernal, indigne d’un diplomate
non-pitigrillien, il surprend la belle en lui récitant à coeur joie,
du poète principal des Roumains, Luceafărul et Seara pe deal...
Puis, chose promise, chose due, car c’est comme ça, camarades,
et pas autrement qu’on arrive à faire déguster au Ponant Décati
la saveur indicible de nos chiés-d’oeuvre aussi bien que la profondeur des popotins autochtones. A bon entendeur gouvernemental, salut!
Quant à la seconde historiette, on y raconte, à en croire les
vieux kroumirs moldaves, que Pitigrilli reçoit, sur le tard de
sa vie, la visite d’une admiratrice, désireuse, elle, de communier avec lui, son auteur préféré, sous l’espèce copulative aussi.
L’écrivain n’a rien contre ce chaste voeux lectoral mais allègue
que, vue son âge délicat, l’union que Vorberg désigne du mot
de fututio ne serait pas pour lui la plus rémunératrice du monde, tout en proposant de l’irrumer gaillardement. La nana n’y
voit pas d’inconvénient majeur, et ils entrent en lice. On se met
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au travail. Seulement, après quelques va-et-vient buccaux, Pitigrilli serait parti d’un rire inextinguible. «Maître, vous me
vexez profondément, lui sussure l’irrumée recyclée en fellatrice d’occasion. Je vous rends l’hommage suprême, et vous, vous
aveu l’air de vous foutre de ma gueule, littéralement et dans
tous les sens.» «Vous paniquez en pure perte, madame:; moi je
rigole pour une raison bien sérieuse.» «On peut savoit laquelle,
maître vénérable?» «Tout à fait, car votre humble irrumateur
vient de réaliser, et par une illumination soudaine, la justesse
du dire populaire que voici: Scula scriitorului în gura cititoriului. Na!»
Mais le thème de l’édition des pitigrilliennes délations
complètes aurait dû en convoquer un autre, bien ardu, celui-là,
et touchant la géopolitique turco-valaque.
En effet, les chercheurs bucarestois s’étaient toujours plaints de la difficulté d’étudier le passé des principautés danubiennes sans une consultation préalable des archives d’Istamboul
et d’Ankara, faute d’une solide initiation à la perspective et à
l’imagologie ottomanes. Aussi, quand un turcologue de chez
nous se rend dans les parages bosphoriques et bosse forts les
archives de l’endroit, qu’est-ce qu’il en apprend de juteux?
Ceci: que la plupart des docus qu’il arrive à y dégoter, ce sont
des ... lettres de dénonciation. Les boyards en envoyaient
régulièrement au sultan ou au grand vizir pour décrier tantôt
la déloyauté de leur prince régnant, tantôt la félonie de leurs
adversaires. On en venait à se balancer à qui mieux mieux à
cette époque-là. Quelle époque! Quelle époque épique! Parfois,
c’est la parentèle même du voïvode qui fout le plus de missives
délatrices sur le prosibus de l’Oint du Seigneur.
Comme quoi, les Dénonciations complètes de la gent moldo-valque se morfondent au coeur des archives turques, en attendant l’heure glorieuse de leur épiphanie éditoriale.
En général, qui fouille dans n’importe quelle espèce
d’archives, turques ou chinoises, trouvera ça et le contraire de
tout ça. J’ai même théorisé une fois, devant des étudiants imaginaires fort ébahis, qu’à la base du plaisir narratif, réel ou fictionnel, se tapirait la compulsion de délation, ou das Angebungstrieb. Après quoi, ils auront vite fait de me rappeler que le plus
ancient docu écrit de main de roumain, glosé dans tous les manuels d’histoire autochtone, n’était autre que l’épître de Neacşu,
joyeux habitant de Câmpulung, informateur à gages, soudoyé
donc, et grassement, pour renseigner le bourgmestre de Braşov,
son employeur saxon, za lucrul Turcilor et, a fortiori, sur ce qui
se tramait au sud des Carpates Méridionales.
On a de qui tenir, me semble-t-il. Şi n-ar fi rău ca musceleanul Neacşu să fie ridicat la rangul de sfînt patron al neamului
nostru de coţcari, lui Pitigrilli rezervîndu-i-se, ca străin, pentru
povestirea Il fascino romeno din Mammiferi di lusso, doar statui ecvestre în principalele oraşe ale Euromâniei Lărgite.
(Va urma)

sulii. Nu că ar fi mîncaţi de caralii, ci li s-ar preleva organe vitale, vandabile
apoi pe valută grea Euro-Atlanticilor, a căror filosof, Michel de Montaigne,
în unul din Eseurile sale, Despre canibali, arată multă simpatie antropofagilor, aproape rousseauistă, cărora aproape că le adresează un encomion
prea puţin paradoxal, mai degrabă empatizant şi serios. Fie şi reproducînd
acolo cîntecul canibalului captiv. Acesta, în atitudine figantă, pentru a-şi
salva onoarea de rezbelnic, îi sfidează bărbăteşte, îi injuriază, îi scuipă în
faţă, le dă cu tifla, le reproşează laşitatea ori bătăliile pierdute homnivorilor
învingători, reamintindu-le că, mîncîndu-l, îşi vor ingera propriile rude şi
alţi strămoşi consumaţi ritualic de populaţia megieşă & adversă: J’ay une
chanson faicte par un prisonnier, où il y a ce traict: qu’ils viennent hardiment trétous et s’assemblent pour dîner de lui; car ils mangeront quant et
quant leurs pères et leurs ayeux, qui ont servy d’aliment et de nourriture à
son corps. «Ces muscles, dit-il, cette chair et ces veines, ce sont les vostres,
pauvres fols que vous estes; vous ne recognoissez pas que la substance des
membres de vos ancestres s’y tient encore: savourez-les bien, vous y trouverez
le goust de vostre propre chair!» Or, atari măgării - precum aceea de a scuipa
faciesul secretarului partinic - niciodată nu îşi vor fi permis, faţă cu maoiştii
revoluţionari, antropofagi au ba, reacţionarii din sătucul Ya-shi: conştiinţa
lor vinovată de împilatori nu le-ar fi îngăduit asemea extravaganţe proprii
societăţilor primitive, neevoluate, fără structuri statale, bazate doar pe un
cod perimat al orgoliului etnic.
29. Vorba poetului realit-socialist A.Toma: «Hai la lupta cea mare,/
Canibal cu canibal să ne unim/Şi hoitul burgheziei compradore/Gătit în ulei
de măsline cu sîrg să-l halim!»
30. Chiabur sadea, cît indimenticabilul Trafulică din Desfăşurarea lui
Marin Preda, în urma căruia paşii activistului colectivizator mereu suna-vor
greu; chiabur sadea, cît neuitabilul Trafulică, migrat cu arme şi bagaje, numai
că sub pseudonimul Trapulică, în «Brazde peste haturi» revisited, romanulfoileton despre colhoznicie al Artelului Textual Iaşiot ( compus, acesta, din
Sorin Antohi, Dan Petrescu, George Pruteanu şi Mandea).
31. Ni s-a părut că ai răutăcioase aluzii chiar la un duşman al metodei
dialectice de talia unui Cioran, renegat din Răşinari, instalat în cuib călduţ pe
malul Senei, auctor al Tractatului despre descompunere. Unde subiacente sînt
gîndeme de genul: Aşa este vieaţa, cu al ei tipic: ucizi, ca să ai ce reabilita,
fie şi prin consum antropofagic; demolezi, ca să ai ce reconstrui sau numai
venera. Dar nu te opreşti acilea. Pui urechea pe sol geto-dacico-peceneg şi
... nu auzi nemica. O lipeşti la originalul, din l949, şi rememorezi ofticosul,
capitalistul discurs al Fugarului din Răşinari cu privire la devenire - ricanare
în mişcare, rînjet al Spiritului prin mijlocirea indivizilor si întîmplărilor -, pe
acesta: «L’histoire est l’ironie en marche, le ricanement de l’esprit à travers
les hommes et les événements. Aujourd’hui triomphe telle croyance; demain,
vaincue, elle sera honnie et remplacée: ceux qui y ont cru la suivront dans
sa défaite. Vient ensuite une autre génération: l’ancienne croyance entre de
nouveau en vigueur; ses monuments démolis sont reconstitués, en attendant
qu’il périssent derechef. Aucun principe immuable ne règle les faveurs et
les sévérités du sort: leur succession participe de l’immense farce de l’esprit,
laquelle confond, dans son jeu, les imposteurs et les fervents, les ruses et
les ardeurs. Regardez les polémiques de ce siècle: elles ne paraissent ni motivés ni nécessaires. Pourtant elles furent la vie de ce siècle-là. Calvinisme,
quiétisme, Port-Royal, Encyclopédie, Révolution, positivisme, quelle suite
d’absurdités... qui durent être, quelle dépense inutile, et pourtant fatale! Depuis
les conciles oecuméniques jusques aux controverses de politique contemporaine, les orthodoxies et les hérésies ont assailli la curiosité de l’homme de
leur irrésistible non-sens. Sous des déguisements divers il y aura toujours
des anti et des pour, que ce soit à propos du Ciel et du Bordel. Des millions
Note şi hipernote:
d’hommes souffrirent pour des subtilités relatives à la Vierge et au Fils; des
28. Respectivul «capital ticăloşit» finanţa chiar o cercetură, vastă, la care
se înhămau mulţi istorici, finalizată într-o aşa zisă Carte Neagră a comunis- milliers d’autres se tourmentèrent pour des dogmes moins gratuits, mais aussi
mului, unde se documentează cazuri de antropofagie maoistă nerevoluţionară, improbables. Toutes les vérités constituent des sectes qui finissent par avoir
«neroşie», neconformă cu recomandările din Cărticica Roşie, însă cu respec- un destin de Port- Royal, par être persécutées et détruites puis, leurs ruines
devenues chères, et parées du nimbe de l’iniquitée subie, se transforment
tarea tabuului incestual, vecinii mîncîndu-şi între ei copii sfîrşiţi de foame
en lieu de pèlerinage...Chaque époque s’intoxique d’un absolu, mineur et
pe vremea Marelui Salt înainte din Anii Cinzeci ai veacului trecut. Unul
fastidieux, mais d’apparnce unique; on ne peut éviter d’être contemporain
dintre coautori, Nicolas Werth, ar fi decelat, studiind expulzările de culaci
d’une fois, d’un système, d’une idéologie, d’être, tout court, de son temps.
în periodul colhozizării Uniunii Sovietici, chiar o «insulă a canibalilor», pe
Pour s’en émanciper, il faudrait avoir la froideur d’un dieu du mépris... »
unul din fluviile siberiene, unde vrăjmaşii noii orînduiri luminoase fuseră
32. Nici nu-şi dau seama encomiatorii paradoxali cîtă dreptate le poate da
lăsaţi de izbelişte, fără hrană, încît avea loc ceea ce trebuia să se întîmple cu
uneori Istoria Universală! Uite, cazul lui Thomas de Quincey, cunoscut mai
necesitate dialectică: oaia nu-l mînca pre om, ca în Anglia precapitalistă la
cu seamă ca reabilitator al asasinatului, ridicat de dumnealui, oppiomanul
ceasul marilor îngrădiri, nici omul oaia, că pe ostrov nu erau rumegătoare
deloc; ciolovecul nu-l exploata pe om, nici nu-l păpa ca să-i preia virtuţile, mărturisitor, în context pseudoromantic, la rangul unei arte frumoase. Or…
el este şi unul din primii reconsideratori ai misiei soteriologice a Iscarioteprecum Antropofagii Maoişti, ci ca să supravieţuiască. Omul devenise
anului, înainte ca specialiştii, explorînd amforele cu papirusuri gnostice de
nutriment pentru om, fiindca atunci cînd doi evadau îl luau pe al treilea, un
la Nag Hammadi, să deie şi peste Evanghelia lui Iuda. De unde necesitatea
fraier, drept conservă, ca să aibe cu se sustenta în taiga. Presa putredă din
postepidictică a unui elogiu al trădării (turnării, delaţiunii), fără de care jocul
Occident, aservită Capitalului, pretinde că şi acum, în Gulagul Chinez, prin
Laogai, deţinuţilor politici, mai ales din secta Falungong, li se întîmplă na- societal ar bate pasul pe loc, lovit de amnezie şi nonsens.
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Profesorul şi criticul literar mircea martin
a împlinit 70 de primăveri!

mircea martin (n. 12 aprilie 1940, Reşiţa) este un
critic, teoretician literar şi eseist român. A absolvit Facultatea de Filologie, secţia de critică literară a Universităţii din Bucureşti în 1962. Şi-a luat doctoratul în litere
în anul 1980, cu teza G. Călinescu, critic şi istoric literar. Privire teoretică. A beneficiat, în 1973, de o bursă
Pro Helvetia la Universitatea din Geneva, lucrând sub
îndrumarea lui Marcel Raymond. A fost conducătorul
mişcării literare Cenaclul Universitas (1983-1990). A
fost director al Editurii Univers (1990-2001) şi editor al
revistei Cuvântul. Este profesor universitar doctor, şeful
catedrei de Teoria literaturii a Facultăţii de Litere din
Universitatea Bucureşti. A publicat peste 1000 de articole şi studii în revistele şi ziarele culturale româneşti:
România literară, Contemporanul, Cahiers Roumains
d’Etudes Litteraires, Revista „22” etc.

- Les Actes du Colloque International Beguin-Raymond, Cartigny, 1977, Paris, Editions Jose Corti, coautor alături de Pierre Grotzer, Joseph Hillis Miller, Georges Poulet, Jean Rousset, Jean Starobinski;
- G. Călinescu şi complexele literaturii române, 1981,
ed. a II-a, Editura Paralela 45, 2002, studiu asupra tradiţiei literare româneşti în context european.
- Dicţiunea ideilor, 1981;
- Introducere în opera lui B. Fundoianu, 1984;
- Singura critică, 1986, eseu asupra deontologiei criticii literare;
- Mircea Martin, UNIVERSITAS - A fost odată un cenaclu..., coordonator, Ed. M.N.L.R., 2008.

Premii şi distincţii
În 2003 a fost distins de către Guvernul Republicii
Brazilia cu Ordinul Naţional Crucea Sudului pentru
Cărţi publicate
promovarea culturii şi literaturii braziliene, devenind
- Generaţie şi creaţie, (1969), eseu despre „noul val” în Comandor al Ştiinţelor şi al Literelor.
literatura română contemporană, cu trimitere la generaÎn anii 1981, 1974, 1969 i-a fost decernat Premiul
ţia literară şaizecistă;
pentru critică literară al Uniunii Scriitorilor din România.
- Critică şi profunzime, 1974, studii despre critica literară franceză de la Sainte-Beuve la Jean Pierre Richard;
Afilieri
- Identificări, 1977, eseu despre marii scriitori români
Este membru al Uniunii Scriitorilor din România,
moderni;
al Grupului pentru Dialog Social şi al Centrului PEN
Român.

La mulţi ani, domnule profesor!

Îmi este greu, aproape imposibil, să prezint, în câteva cuvinte, personalitatea domnului profesor, imaginea
unui om care, cred, nu mai are nevoie de prezentări: Mircea Martin.
Profesor universitar, director de editură, redactor şi
editor al unor reviste de prestigiu, membru al diferitelor uniuni, congrese sau festivaluri de creaţie şi literatură,
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este, înainte de toate, unul dintre cei mai valoroşi critici
si teoreticieni ai literaturii române.
Personalitatea domnului profesor, Mircea Martin, este
legată puternic de gruparea literară Universitas. Timp de
aproape zece ani (1983-1990), domnia sa, a fost mentorul acestei mişcări literare, care s-a impus în literatura
română sub denumirea de nouăzecism. Cenaclul Universitas a fost înfiinţat în 1983, la iniţiativa unui grup de studenţi, de la Faculatatea de Istorie-Filosofie şi Facultatea

Aniversări

de Litere a Universităţii Bucureşti. Din această grupare
au făcut parte, printre alţii: Adrian Alui Gheorghe, George Ardeleanu, George Arun, Vasile Baghiu, Daniel Bănulescu, Andrei Bodiu, Dan-Silviu Boerescu, Iulian Costache, Andrei Damian, Caius Dobrescu, Aurel Dumitraşcu, Filip Florian, Ramona Fotiade, Mihail Gălăţanu, Horia Gârbea, Valentin Iacob, Marian Ilea, David Ioachim,
Augustin Ioan, Roxana Iordache, Sorin Matei, Anca Mizumschi, Vlad Niculescu, Fevronia Novac, Marius Oprea,
Iustin Panta, Răzvan Petrescu, Petruţ Pârvescu, Ioan Es.
Pop, Cristian Popescu, Simona Popescu, Andreea Pora,
Răzvan Rădulescu, Dinu Regman, Radu Sergiu Ruba,
Gabriel Stănescu, Saviana Stănescu, Sergiu Ştefănescu,
Bogdan Teodorescu, Doina Tudorovici, Eugenia Ţarălungă, Cătălin Ţirlea, Traian Ungureanu, Lucian Vasilescu,
Ovidiu Verdeş, Paul Vinicius.
Personalităţi distincte, scriitori, mai mult sau mai puţin cunoscuţi, poartă, pe undeva, marca Mircea Martin.
Timpul este un judecător aspru, dar drept! El va da, pentru mulţi dintre noi, sentinţe nemiloase, dar nu va putea face abstracţie de existenţa acestei mişcări literare, de
numele unora dintre corifeii ei, de numele profesorului
şi criticului Mircea Martin. Istoria literaturii române are,
deja, în acest sens, un capitol scris!..
Iată ce spunea, printre altele, domnul profesor Mircea
Martin, în Aula Muzeului Literaturii Române la împlinirea a 20 de ani de la înfiinţarea cenaclului, în toamna anului 2008, cu prilejul lansării antologiei - UNIVERSITAS
- A fost odată un cenaclu...:
„Doresc să propun, cu ajutorul acestui volum şi al
coautorilor săi, o alta imagine a cenaclului Universitas şi,
implicit, a nouăzecismului. Chiar dacă voi apela uneori la

aceleaşi texte. Ceea ce contează în primul rând sunt textele însele, dar nici modul în care ne raportam la ele nu este
indiferent. Contează volumele publicate şi figurile, deja
constituite public, ale autorilor. Dar şi «figura» abstractă
numită Universitas merită să fie recompusă ca un reper
pentru cei mai tineri care s-au legitimat deja, la rândul
lor, ca o nouă generaţie şi care se pot regăsi (sau nu) în
experienţa noastră. (…) Volumul de faţă nu vrea să fie cel puţin în intenţia mea - o pledoarie pentru nouazecism.
Dacă mărturia literară şi teoretică a membrilor Cenaclului Universitas contribuie la o delimitare colectivă, la o
specificare colectivă - în raport, desigur, cu un „înainte”
şi cu un „după”, cu atât mai bine. Ceea ce îmi propun este
mai degrabă o fixare în conştiinţa şi în memoria publică a unei activităţi literare şi intelectuale desfăşurate în
condiţii neprielnice, în ultimii ani ai perioadei totalitare,
despre care cei mai tineri dintre contemporani noştri ştiu
foarte puţin sau aproape nimic.”
Mai mult, în ceea ce ne priveşte, vorbesc de obştea
scriitorilor botoşăneni, personalitatea domnului profesor, este legată de viaţa culturală a Botoşanilor, prin participarea domniei sale, aproape în fiecare an, ca membru
sau preşedinte al juriului, la Zilele Eminescu, organizate
de Primăria Botoşani, Consiliul Local Botoşani, Consiliul Judeţean Botoşani, Uniunea Scriitorilor din România, Fundaţia Culturala „Hyperion - Caiete botoşănene”,
Memorialul Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai
Eminescu”, Teatrul „Mihai Eminescu”, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Botoşani, Centrul de Creaţie Botoşani,
Biblioteca „Mihai Eminescu” si Societatea Culturală „Raluca Iuraşcu” Vorona.
Petruţ Pârvescu

De la stânga la dreapta: Liviu Pendefunda, Marius Chelaru, Gellu Dorian, Cassian Maria Spiridon, Mircea Martin
şi Adrian Alui Gheorghe - 15 ianuarie 2010, Botoşani
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Cassian
Maria
Spiridon

60
C
Ioan Holban

Clipa zboară cu un zâmbet ironic

Cu excepţia volumului de debut, Pornind de la zero
(1985), toată poezia lui Cassian Maria Spiridon s-a tipărit după 1990: Zodia nopţii (1994), Piatră de încercare (1995), De dragoste şi moarte (1996), întotdeauna
ploaia spală eşafodul (1997), Arta nostalgiei (1997), Intrare în apocalipsă (1997), Clipa zboară cu un zâmbet
ironic (1999), Dintr-o haltă părăsită (2000), între două
lumi (2001). În 1984, Cassian Maria Spiridon câştiga,
cu placheta Pornind de la zero, concursul pentru debut
în poezie, organizat, în vremea aceea, de Editura „Junimea” din Iaşi; anul următor apărea cartea, densă sub
raport tematic, vie din punctul de vedere al trăirii poetice, bine scrisă, frapând prin „dicţiunea” clară a ideii
şi prin ritmul frazei poetice; era evidentă în acel volum
de început intenţia de a produce versuri în vers, procedeu păstrat şi în cărţile următoare, după modelul din
epică al romanului în roman: tehnica aceasta, bine folosită, poate duce la rezultate remarcabile, dar, în acelaşi
timp, poate produce o aglomerare a substanţei lirice pe
spaţii mici pentru că, iată, versul din vers nu este doar
un fapt de sintaxă poetică, ci unul care priveşte modul
concentrării materiei versului, a ideilor: Cassian Maria
Spiridon acordă, încă de la prima carte, o atenţie deosebită acestui procedeu pe care îl valorifică şi-1 rafinează
în poezia sa: „pasul foşnitor/ glasul mamei prevestind/
hainele zdrenţuite de glorie/ amintire a rănilor/ cultivate în creier/ rădăcină a suferinţei/ sunt tot mai puţini
cei care trebuie să moară/ tristeţea te macină/ ţii timpul cu degetele/ înţepenite/ chemi gândul negru/ totuşi
turla bisericii/ plopii străjuind la intrare/ brazii (furaţi
pentru pomul de crăciun al/ copilăriei)”. Cum se vede,
barele de separare a versurilor şi cele care indică raporturi în limitele acestora se confundă, constituind un
mod expozitiv de prezentare a materiei lirice şi un mod
tensionat de receptare a acesteia: prezentarea autorului
şi receptarea cititorului nu sunt fapte corespondente,
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miza poeziei lui Cassian Maria Spiridon, ca de altfel a
întregii lirici a generaţiei ‚80, fiind aceea a provocării
cititorului care trebuie să construiască ceea ce autorul a
deconstruit (prin ironie sau prin joc sau prin procedee
tehnice). Poezia lui Cassian Maria Spiridon „vorbeşte
fără grai”, nu se leagă prin structuri ample - lipsesc din
volum obişnuitele, pe atunci, „capitole” concentrate în
jurul unui nucleu tematic -, nici prin poeme chiar, ci
prin versuri, metafore şi idee, adică, la nivelul structurilor aşa-zis „minimale” ale poeziei. Nota caracteristică a poeziei din cartea de debut era prezenţa masivă a
nominalului, a cuvintelor înşiruite în serii care nu pot
semnifica decât în măsura în care cititorul poate realiza legăturile necesare dintre ele; fapt poate paradoxal,
poezia lui Cassian Maria Spiridon reuşea atunci, mai
ales în ceea ce s-ar putea numi poemul de atmosferă,
acela a cărui premisă este sugestia şi a cărui finalitate
este impresia; din acest punct de vedere, reţin atenţia
Poem uman, Poem uniform, Perdele murdare, Pastel
tragic, Pierderea numelui: iată acest Poem uniform în
care se relevă poate cel mai pregnant modul de a scrie,
din urmă cu douăzeci şi cinci de ani, al lui Cassian Maria Spiridon: „e fum şi e vântul, e seară/ copaci singuratici/ copila culege petunii/ în marginea oraşului/ sub lumina maşinilor scurtă/ o fată culege petunii/ sub lună/
foşnetul scurt/ femeia, petunii răsucite”. Pornind de la
zero era un volum în care se rosteau starea şi începutul
poetului şi poeziei; iar prima cifră de după zero e „9”
pentru că nouă ani au trecut până la a doua carte; s-au
păstrat, intacte, în tot acest timp, căutarea şi numirea
realului, tragicul netrucat, siguranţa frazării şi un „ce”
romantic, din, de pildă, acest Pastel tragic către cărţile
ulterioare: „în ziua dinaintea morţii/ trandafirii îngropaţi până la gât/ pregătiţi pentru iarnă/ înfloreau/ o femeie înşira la uscat rufe/ lumina pâlpâia liniştit/ pe cer
steaua tăia o cale de frig”.

Aniversări

A doua carte de poezie, Zodia nopţii, apărea într-un
moment în care cititorul voia de la poezie emoţie, sentiment, feeling, transparenţă a frazării (deci, şi a receptării) textelor, tocmai ceea ce n-a vrut autorul. Pe scurt,
Cassian Maria Spiridon avea curajul de a contrazice (în
răspăr, aşadar, încă o dată) ceea ce se cheamă orizontul de aşteptare al cititorului de poezie: într-o vreme a
tuturor urgenţelor, a agresiunii insuportabile, adesea, a
politicului (socialului, cotidianului cenuşiu şi amorf)
asupra eului, Cassian Maria Spiridon prefera glonţul (plumbul), logica, luciditatea, creierul - fondul său
principal de cuvinte poetice. Sunt o continuă stare de
alertă nu doar a simţurilor, un sentiment al pericolului
iminent, o anxietate, o frică pornită din viscere, pentru
o altă (o nouă?) zodie a nopţii, pe care le trăieşte poetul; nicăieri, în acest volum, fie şi măcar schiţa unui
spaţiu securizant (adică, a ceea ce caută, dintotdeauna,
artistul), nici în „peştera literei” - cu vorba lui Bogdan
Ghiu, coleg de generaţie -, nici chiar în erotic: pasiunea
însăşi e „gând al unui creier încă treaz”, iar riscul de a
violenta gustul de azi al celui ce caută (încă!) în poezie
un „refugiu”, cu atât mai mare: „aşteptând seara/ aşteptând dimineaţa/ în faţa mării/ omul/ cu o privire la cer
şi la valuri/ ştie/ că nu se va-ntâmpla/ niciodată/ nimic/
va veni noaptea/ va avea privirea ta/ şi muţi vom coborî,/ în brazdele de apă/ rupând cusătura dintre suflet şi
trup - (Aşterne-te drumului). Titlul cărţii, Zodia nopţii,
trimite, în primă instanţă, la Eminescu; numai că noap
tea, la poetul de azi, nu e visare, ci timp (spaţiu) al fricii,
guvernat de un „creier monstruos” (poate doar noaptea clară, timpul maximei lucidităţi din câteva postume eminesciene să poată „corespunde” cu tonalităţile
din Zodia nopţii). O poezie care pare fără sentimente;
în fapt, poezia lui Cassian Maria Spiridon e numai sentiment, unul, însă, fără ornamente specifice. De aceea,
atunci când apare, rar, e adevărat, fie şi numai intenţia
de a transcrie asemenea ornamente care agresează imaginarul oricărui poet, Cassian Maria Spiridon se retrage
repede sub carapace.
Dar Cassian Maria Spiridon e un poet adevărat; adică, unul care propune (şi certifică) un filtru de percepere
a lumii, un univers ce se adună în jurul unor teme (metafore) obsedante: tema întemeierii (care e „legea” oricărui demers creator şi care îşi asociază tema christică)
şi tema labirintului (perfect ilustrată pe prima copertă, realizată de graficianul Dragoş Pătraşcu). Apoi, e un
poet sensibil la poetica (post)modernă; Cassian Maria
Spiridon foloseşte, ca mai toţi colegii de generaţie, ceea
ce am numit altădată relansatori textuali (selectaţi din
mitologia greacă, în cazul său). In fine, o temă de mare
actualitate şi care desparte o lume (poetică) de o alta; în
prima, ochiul patinează, alunecă peste lucruri (în literatura noastră contemporană, Radu Petrescu ilustrează acest tip de asumare a realităţii), în cea de-a doua,
ochiul înghite (în sensul poeziei din Zodia nopţii: agresează) realul: „abia mă aflu/ printre degetele noduroase/
muşchii febrili/ ochii uscaţi/ abia mă descopăr/ alcătuire dureroasă de fibre şi oase/ neliniştite/ întrebătoare/
formă fierbinte/ călătoare prin sahara/ - maternităţii -/
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văd viaţa/ luneta antropofagă/ zi incertă/ în care bobii
nu-ţi sunt hotărâţi/ zi bolnavă/ de cumpănă/ măruntă
ca viaţa/ în centrul suferinţei/ echilibrul/ cuielor din
palmă”.
Piatră de încercare e placa turnantă a poeziei lui Cassian Maria Spiridon; poemele, în majoritatea lor, adoptă un ton elegiac, unde şoapta, lacrima, plângerea (cu
spusa poetului: „să plângă are dreptul orice muritor”),
singurătatea, tristeţea înlocuiesc logica, glonţul, luciditatea, creierul din cealaltă carte: „Aşa sunt zarurile/
nicicând nu-i cel aşteptat/ se-nvârt pe eşichier/ în zornăitul lor arab/ şi cad întotdeauna invers/ aşa şi ploile
când cad târziu/ sunt apă/ doar să umfle râul şi marea
să adape/ îndestul/ aşa noaptea/ matematic/ desparte/
vremea când stelele răsar/ de vremea când stelele apun/
te miri cum poate universul/ în marea lui indiferenţă/ a
ţine cumpăna/ şi spui/ acelaşi lucru/ care/ viaţa îl face
pentru muritori/ dar/ afară uneori ninge/ alteori aici
atât/ înlăuntru/ la fel ca afară/ unii învaţă la şcoală despre viaţă/ alţii îşi văd de-ale lor amare păcate/ între timp
(cum era de aşteptat)/ nu se întâmplă nimic/ dacă nimicul ar putea să se-ntâmple/ între timp/ ţâşnesc lacrimi/
(de unde rezultă: glandele funcţionează normal)” (Tristeţea şi singurătatea lui UNU).
Poetul invocă mai des acum „pereţii inimii”, versurile se lasă stăpânite de premoniţia sfârşitului, cu obsesia (pe)trecerii vieţii („dar/ nu contează de voi muri
azi sau mâine/ că voi muri-ntr-o marţi/ aceasta-i sigur/
cu pieptul strivit de greutăţi/ şi/ nesfârşite tristeţi”, se
spune undeva); mai mult încă, poetul e un sentimental
care se adresează plin de încredere recuzitei romantice şi simboliste: „parcul pustiit/ septemvrie/ un tulburat
amurg şi inima/ soarele - o veche amintire/ copilăria/
pe uliţa târzie a vieţii/ ne caută/ atâtea înţelesuri/ semnele/ arhangheli/ muribunzi/ tu vergură/ o lacrimă străpunge/ zidul/ gura timidă ascultă cadenţa umilitoare/ a
timpului”.
Pe de altă parte, Piatră de încercare conţine suficiente probe de continuitate cu Zodia nopţii; sunt şi aici,
deşi în mai mică măsură, relansatori textuali selectaţi,
mai ales, din Biblie şi, mai cu seamă, acel nerv - „gând
al unui creier încă treaz”, cum i se spune în cartea precedentă -, acel fel de a scrie împotriva lui însuşi, cu riscul
de a agresa gustul „primului” poet, al celui din versurile
elegiace: „eu care mă scol în fiecare dimineaţă/ stau în
cap/ pentru o mai bună legătură cu pământul/ (care începe la etajul patru)/ eu care probabil încă destul timp/
voi îndeplini acest ritual optimist/ îmi văd limitele şi genunchii/ ca o zguduire/ când revelaţia nimicului/ te ţine
să nu răspunzi provocărilor/ pentru că cine? ce vor? (de
la tine)/ cât timp sufletul îmi va permite/ să fiu eu şi nu
altul/ cât voi străbate prin vremi/ îmi voi purta iubirea/
sfântă cruce/ prin nisipurile mişcătoare/ prin zloata şi
necuprinsa întristare/ poemul scris de mine/ dar împotriva mea/ rămâne mărturie” (Ceea ce ştiu). Această revenire la modalitatea lirică anterioară şi, în bună măsură, epuizată, se explică, înainte de toate, prin „creşterea”
poetului în mediile literare (poetice) ale generaţiei ‚80 şi
anume, în cele controlate de nucleul aşa-zis „textualist”;
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între altele, acesta cultiva poemul impersonal (sintagma, fundamentată teoretic în urmă cu peste douăzeci
de ani, se regăseşte, în titlul unui poem din Piatră de
încercare), detaşarea de tot ceea ce putea fi bănuit măcar „sentimental” (retro), tratat, în cel mai bun caz, în
registru ironic. Aceasta era o formă de protest şi cea mai
bună dovadă că, într-adevăr, notarea impersonală a realităţii deranja, e chiar faptul de a fi fost interzisă. Neoproletcultismul, instalat deplin la mijlocul deceniului
nouă al secolului trecut, recupera „valorile” proletcultismului anilor ‚50; poemul impersonal era departe de
„mesaj”, „angajare” şi de tot ceea ce se mai cerea bietului
literator sub vremi. Cassian Maria Spiridon a crescut,
ca poet, în orizontul înţelegerii acestor fenomene şi al
luptei surde pe care generaţia sa, în anii debutului editorial, trebuia să o poarte cu cenzorii; iată un fragment
semnificativ din poemul Viaţă impersonală: „Nimic să
nu te cheme/ povestea celor întâmplate/ să-ţi fie înşirată/ cu toată nepăsarea/ ca de-o străină gură/ de n-am fi
obligaţi să ne încheiem/ la nasturi şi copci/ la prohab/ la
bocanci/ viziunea/ uşor cam labilă/ asupra umanităţii
feroce/ ar fi cu totul schimbată/ cu mult mai puţin înălţătoare/ mulţi domni şi-ar pierde importanţa/ fapt care
le defineşte complet traiectul psihic”.
Poemul impersonal nu mai are public, astăzi, iar „celălalt” Cassian Maria Spiridon, cel elegiac, se pare că a
câştigat definitiv „competiţia”; o dovedesc De dragoste
şi moarte, întotdeauna ploaia spală eşafodul, Arta nostalgiei, Clipa zboară cu un zâmbet ironic, Dintr-o haltă
părăsită, Intre două lumi. Prins în „pânza de păianjen
a iubirii”, părăsind locurile şi retorica romantică pentru a trăi mereu cu nostalgia acelor locuri, acelui timp
şi a acelei retorici (iată „micul secret” al poetului de pe
vremea când scria poeme „impersonale”), Cassian Maria Spiridon scrie, de exemplu, în Dintr-o haltă părăsită
o „replică” eminesciană în care dominantă rămâne deriziunea unor simboluri ale liricii de altădată; Venera,
de pildă, se află în pieţe publice, în gări, stadioane, în
proză: e ceea ce s-a numit dezeroizarea miturilor, eroilor, sensibilităţii, simbolurilor şi arhetipurilor unei întregi literaturi: „din toate madonele/ iubite/ cunoscute
în toată a lor claritate/ din lutul cel negru/ doar tu te-ai
născut/ unde sunt acum/ carnea şi ochii/ sânii tăi cei înalţi/ prin apele timpului grele/ unde sunt rătăcite/ marmura frunţii/ pată pe întunecatele căi/ se află înălţată
prin pieţele publice/ gări/ stadioane/ aici/ zadarnic se
trec şi petrec/ nesfârşitele tale splendori/ nu avea grijă/
cât sunt zăpezi pe creste/ doar ţie ţi se-nchină/ şi stihuri şi planşete/ - în pronaos” (Venerei). întreagă a rămas numai amintirea şi nişte cuvinte - lacrimă, iubire,
sinceritate, gingăşie - care nu mai spun ceea ce au spus
altor poeţi, altor cititori, din alte vremuri; poetului de
azi, „străin în astă lume”, nu-i rămâne decât să viseze „la
vremi ce nu vor mai veni”. Este, aici, figura unui om din
alt veac, cum îşi zicea Ibrăileanu? Cassian Maria Spiridon caută, cu înverşunare, o alternativă, polemic cu o
paradigmă de sensibilitate care îşi refuză romantismul
şi, de ce nu?, sentimentalismul romanţei, pentru a-şi
asuma un pragmatism vid şi nu o dată grosier: „el şi ea
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se-ntâlnesc/ într-o seară/ undeva într-un loc mai exotic/ el şi ea în sfârşit se cunosc/ el frumos/ e drept/ cu
probleme/ ea frumoasă/ cam vampă/ normal/ aşa cum
se cere/ el şi ea în scurt timp se iubesc/ filmul îşi vede
de treabă/ ei se iubesc mai departe/ ea pleacă aşa/ fără
veste/ el rămâne frumos/ cu probleme/ ea a plecat/ senţelege/ cu altul/ el a-ncercat să-şi ia viaţa/ ea s-a-ntors
cam speriată/ dar nu chiar de tot/ şi aşa mai departe/
pe ecranul de pânză rulează/ întreagă povestea aceasta/
ce-o ştim cu toţii pe de rost” (Film).
Un posibil refugiu şi, deopotrivă, o cale de recuperare a lăuntrului e sentimentul religios, ieşirea în altar,
dintr-o cameră oarecare (Hypnos); partea a doua a volumului, O deschidere a porţilor, adună în poeme cu
titluri semnificative, un lexic şi un plan imagistic - catapeteasmă, mărul adamic, conştiinţa păcatului, catedrala,
îngerul, vorbele Eclesiastului, crucea, mănăstirea, heruvimii, Învierea, judecata, dealul pătimirii, Răstignirea,
clopotniţa - care structurează o poezie nu atât religioasă în formă - poetul ocoleşte litania -, cât în sensurile ei
majore: ca, de pildă, în acest poem unde se aude distinct
cuvântul Eclesiastului despre deşertăciunea deşertăciunilor, pe care îl lua drept motto strămoşul Miron Costin în a sa Viaţa lumii: „ochiul tău nu-nseamnă nimic/
nici mâna/ nici gura/ buzele crăpate/ plânsul/ lacrimile
căzute de la sine/ nimic şi nimic nu-nseamnă/ fruntea/
scoica urechii/ dinţii cei tineri/ neliniştea/ freamătul/
somnul/ în care trupul tău se cufundă/ da! nu-nseamnă nimic/ a ta vieţuire/ în trecerea timpului lentă/ în
neţărmurita zbatere a mării/ toate acestea nu-nseamnă
nimic”. Prins între fondul unei sensibilităţi romantice şi
formele „eretice” ale liricii (post)moderne, poetul de azi
îşi trăieşte viaţa „ca un poligon de tir”, prizonier printre
concepte şi idei sinucigaşe. Un alt fel, original, de a-şi
asuma neoromantismul, visând, recuperând vremi ce,
iată, au venit.
În ultima sa carte de poezie, O săgeată îmbrăcată în
roşu (2008), Cassian Maria Spiridon caută spaţiile largi
ale mării şi Oceanului, deopotrivă, ale înaltului, structurându-şi lirica prin ceea ce aş numi un complex simbolic ascensional: poetul calcă dinaintea norilor, însoţeşte lanţurile muntoase ce străbat Oceanul, traversează o geografie importantă nu atât prin reperele sale de
pe hartă (Havana şi casa lui Hemingway, „geometriile
nordice”, America lui Whitman şi a copiilor generalului
Grant, Niagara se „ghicesc” în poemele cărţii), cât prin
valoarea simbolică: Oceanul, Marea Egee şi vehiculele
poetului şi poeziei (vaporul şi „corabia tiberiadei”) desemnează reperele fiinţei interioare (despre „Oceanul
interior” scrie Cassian Maria Spiridon în O săgeată îmbrăcată în roşu), lumea şi confesionalul, un spaţiu elementar, ca la geneză: „vezi în albăstrime înotând/ peşti
singuri/ perechi/ în grup/ nestingheriţi de paşi/ nepăsători la câte ne îndeamnă/ dar ageri la mişcarea umbrei tale/ îngemănată/ toată această alcătuire/ se va topi/
de parcă nicicând nu ar fi fost/ şi frunzele/ acum atât
de verzi/ îngălbenite s-or topi în humă/ chiar cel atâta
de bogat în ramuri/ bătrânul plop/ se va culca la vremea cuvenită/ în patul rodnic/ îmbogăţit de numeroase
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toamne/ prin care a trecut/ mă uit la plop/ îşi este suficient/ la fel olanele pe casă/ îmi spăl privirea în Ocean/
de lucrurile toate/ până pielea se acoperă/ de sarea şi
solzii singurătăţii/ şi mâinile îmi sunt ca de amfibie/ sub
limpedele cer/ mă aflu tot cuprins de apa/ în care munţi
golaşi/ încremeniţi în valuri/ se revarsă”: apa şi munţii
golaşi, încremeniţi în valuri sunt ai Oceanului interior,
cum i se spune într-un poem.
Spaţiul desenat între apele Oceanului, mările orientale şi catedrala gotică („trecem printr-o biserică/ a stejarilor/ gotică/ sunt degetele crengilor împreunate/ la
mari înălţimi/ ca o împletire de spirit şi trup/ sub soarele ca mierea apusului/ lunga aripă a toamnei/ atinge
frunzele şi sufletele noastre”) este al înaltului şi începutului de lume, un loc „unde câinii/ nicicând nu latră/
cocoşii nu cântă”: aici fiinţa pluteşte, se rupe de lume, se
mişcă pe ape, trăind mereu nostalgia departelui:
„în bătaia brizei/ cu un sunet monoton/ de motoare/ pe un vapor/ plutitor pe marea egee/ cad în somn/
mă rup de lume/ sunt părăsit/ lăsat uitării/ iubirea dintâi mă însoţeşte/ prin răcoarea dimineţii/ doar marea şi
oraşul într-o pânză de ceaţă/ valuri călcate de greci/ fenicieni.../ popoare vechi/ au rămas doar cetăţi în ruine/
c-un vuiet egal suntem împinşi/ tot mai în largul întunecat al mării/ roate de apă sunt paşii/ călătorim printre
dune sărate/ îngăduitoare/ punctate de insule/ înalt albicioase/ pescăruşi planează însoţitori/ perechi atente/
cu aripi albe/ terminate într-o pată neagră/ au pântece
rotunde/ fusiforme/ auzi sirtaki/ ritmuri domoale/ pas
înainte/ pas înapoi/ paşi săltaţi/ mâini ridicate/ trupuri
încremenite/ singurătăţi adunate pe punţi/ la nivele
multiple/ rătăcitori printre insule îngropate/ în piatră/
din viaţă/ din pliurile cele mai umbroase/ toate par a mă
cunoaşte/ în orizont de ape/ pierdut/ pe căile balenei/ în
imensităţile reci/ între care plutesc monştri de gheaţă/
vezi/ pe oglinda vizitată de stele/ gheizere mişcătoare”
(Pe oglinda vizitată de stele).
Cum se vede, de această geografie interioară al cărei
reper esenţial rămâne sudul solar al Mării Egee, se leagă
tema balcanismului, atât de prezentă, de aproape două
secole, în cultura noastră: poetul e un vagabond oriental (asemeni lui Kazantzakis şi Panait Istrati), rătăcind
printre insule, visând la căile balenei şi ale nordului îngheţat, la dunele sărate călcate de greci şi fenicieni, dansând sirtaki, căutând leneş mirodenii în târgul oriental
„cu oameni, maşini, numeroase tarabe”, alteori, venind
acolo „ca o bombardă/ aruncată/ dintre meterezele Cetăţii Albe”: locul în care începe lumea e sub soarele grec:
„turcoaze înşirate/ piatră după piatră/ am căutat pe
străzi întortocheate/ la umbra Partenonului/ vor locui
la gâtul tău prelung/ umbrite de părul/ la culoare/ cum
sunt castanele în toamnă/ intrăm într-o lume/ încrustată în piatră/ în straturi suprapuse/ un loc în care-ncepe
lumea/ între pietrele grele/ lucrate curat/ geometric/ loc
străbătut de paşii adoratorilor/ zeiţei Atena/ ascultăm/
sub soarele grec/ în Agora/ păsări/ la umbra măslinilor”
(Un loc în care începe lumea).
Sub soarele grec, vagabondul Orientului (re)descoperă în O săgeată îmbrăcată în roşu poezia ca scenariu
mitic şi ca pe un cod cultural: iubita e o
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„zeiţă chtoniană”, dar şi mater genitrix şi Beatrice,
creaţia şi erosul; stânca şi valul, cum se numeşte chiar
prima secţiune a volumului, sunt principiile feminin şi
masculin ale genezei (Yin şi Yiang, într-o altă mitologie); nimfele apelor dulci rătăcesc prin umbra Partenonului, Orfeu, Poseidon şi Helios sunt convocaţi să cheme vântul „din largul plin de insule” şi să trimită razele
lungi peste ochii posomorâţi ai oamenilor, vorbindu-le
despre dragoste, despre locul în care începe lumea, al
îndrăgostiţilor „din prima generaţie”: perechea ce începe lumea calcă pe covoarele de iarbă de pe „malurile
Lethei”. Aceste teme, explorate şi în cărţile anterioare,
sunt ale unei lirici care îşi găseşte îndrumătorul în corbul lui E.A. Poe: „înaintez prin urbea străină/ plină de
forfota mulţimii/ cu un negru corb pe umărul stâng/
prin urbea unei geometrii nordice (...) corbul cel negru/
(pasăre mult încercată)/ c-un fâlfâit uşor/ când vine clipa se strămută/ înaintez/ pe umăr am îndrumătorul”
(îndrumătorul).
Cassian Maria Spiridon e încă fidel ornamentelor
clasice într-o poezie profund (post)modernă care nu se
desparte nici măcar râzând de metaforă, comparaţie şi
epitetul ales (luna „regina mândră” e „ca o tigvă”, torsul
iubitei e o „umbră vie palpitândă”, sufletul e „ca o avalanşă de fotoni”, iar zăpada, „ca o pudră de zahăr/ peste
brazde” etc). Pe coperta interioară a volumului O săgeată îmbrăcată în roşu se precizează faptul că „în decembrie ‚89 a fost arestat deoarece a organizat şi condus o
mişcare de protest împotriva dictaturii comuniste”; experienţa dură din biografia poetului nu putea rămâne
tară urme în bibliografia sa; iată: „un om/ între atâţia
alţii/ supus la suferinţi şi patimi/ o nerăbdare urcătoare/
te urmează/ ca metaniile pe Ioan Scărarul/ cum apele/
din stei în stei/ în zbucium se revarsă/ aşa/ pe obraze
lacrimile se adună/ când singurătatea/ în paşii tăi răsună/ precum clopotele sparte/ am fost un condamnat la
moarte/ urma să fiu executat/ într-un Crăciun fără zăpezi/ şi multe gloanţe/ dar Pronia cea ştiutoare/ ar mai
putea răspunde pe-nţeles/ născut să fii de înviere/ şi-un
glonte să te pască de Crăciun”. Născut de înviere şi nimerind în iad, cum spune într-un poem, Cassian Maria
Spiridon, dezolat şi cu visele demolate, schimbă deseori
registrul liric în ironia amară a (anti)utopiei: „într-o dimineaţă România s-a trezit/ vecină cu China/ cu o populaţie mai numeroasă/ ca a
Indiei/ cu o istorie invidiată/ inclusiv de Franţa/ cu
bărbaţi politici/ de care nici Roma n-a avut parte/ cu
poeţi mai mari/ decât ai perfidului Albion/ cu filosofi
mai profunzi/ decât cei vieţuitori prin landuri/ şi cu
mult mai bogată/ decât ţara unchiului Sam/ încetaseră toate cutremurele/ râurile şi fluviile se rostogoleau/
blânde în albia lor/ nici o calamitate/ nu mai vizita pământurile patriei/ ordinea socială era desăvârşită/ anotimpurile minunate/ românii fericiţi/ iar toate acestea/
se întâmplau/ într-o dimineaţă...”: dimineaţa acelei Românii e şi dimineaţa poetului, în utopie, în idealitatea
surpată pe o săgeată îmbrăcată în roşu.
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Cassian Maria Spiridon

atent/ încerc să înţeleg

***

ei ştiu

sînt sigur/ tot mai convins
simt că am trăit
		
prea multe zile şi ani
în care/ seară de seară
îmi trec periuţa peste dinţii
		
care muşcă adînc
din inima fiarei
dimineaţa/ periuţa îmi curăţă
		gingiile înroşite
în clipa asta sînt o pasăre
cu aripile în cuie odihnind
la ce-i bun zborul
şi noaptea la ce-i bună
cînd iubirea uită să mă cheme
îmi sînt

azi/ mîine şi multe alte veacuri
			doar amintire
o adunare de moloz
doar ea dă seamă/ din ce am fost
de s-a-ntîmplat să fiu

***
vrem să controlăm viitorul
să-i stabilim paşii/ urcuşul
să-l îmbrăcăm în dorinţe
să-l culcăm la picioarele visului
ca pe un motan care toarce
abandonat cu totul
un cerc făcut cu compasul iluziei
efemer ca zborul păsării
în urma ce-o lasă
cînd taie aerul nepăsător
faci rotocoale prin cer
cu mîna la ochiul ascuns
ca pasărea
peste trei rînduri de pleoape stăpînă
m-a-mpovărat trecutul
abandonat pe banchiza
mişcată de curenţii cei calzi din Ocean
destinul/ haină de călugăr/
îşi flutură sutana
		
sub adierea Gulf-stream-ului

să ridice spre cer
			mîini curate
de aici se aude glas puternic
Suiţi-vă aici!
Şi s-au suit la cer...
spune în Apocalipsă
		Apostolul Ioan
Cel ce s-a înălţat de pe pămînt
pe mulţi îi va trage la cer
pînă atunci
să punem inimile la păstrare
		
în recipientele nordice
		
acoperite cu sombrero
să ne divizăm în euri
		
cît mai mărunte
fiecare să încapă pe orbită
		
să refuzăm dimineaţa
pînă vom număra nisipul
		
din ochiul omului

***
pe cine oare/ entuziasmul îl doboară
la vremea cînd/ copleşitoare povară/
				inima ta ară
cînd mă privesc în ochi
zăresc întreaga noapte şi mă mir
trăiesc/ sînt doar o umbră
înaintez/ c-un pas
ce lasă urme umede şi reci
precum sînt ceasurile serii
			primăvara
singuri sîntem pe planetă
o! sora mea
		
tu frate ce-ai plecat la ceruri
noi/ între pereţi de carne
ne rostogolim
		
odată cu întreaga lume
prin lumina care ne îmbracă
		
precum în sarcofag
			mumia egipteană
o primăvară încremenită-ntre nămeţi
mîncaţi de moină
pe cîmpul negru
		
mustind printre seminţe
caut şi mai caut

urcarea la cer
Luna se înalţă/ în umbră
stau oameni/ la masa rotundă/
		de jur-împrejur
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Aniversări

Interogaţii
de ce şi pentru ce atîtea lovituri
		
în piept şi în creier
de ce în prima linie
		
în mocirloasele tranşee
să-mi ţin trează inima
să-mi curgă în bocanci
			tot sîngele
prin şanţuri/ în cîmpie
să fie totul roşu
ca în amurg
cînd soarele rănit
sub trasoarele zilei
coboară
cum cade-un
		
condamnat la moarte

***
o ploaie de sînge se revarsă peste mine
îmi zdrenţuie platoşa
cu plumbii deformaţi de lumina suferinţei
ca dragostea în absenţa păcatului
o victorie în contra neantului
înveleşte în cămaşa zădărniciei viaţa
Luna încăpăţînată
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refuză dezastrele cosmice
dormitînd în prafurile văduvite de adiere
nici tată/ nici mamă
fiii risipitori
n-au terminat roşcovele
să ai în faţă
		
cărarea îngustă a bucuriei
cu mîinile-n urzici
		căutătoare
din ciuturi să reverse
		vinul roşu
te închini la răsărit şi la amiază
în amurg şi-ntreaga noapte
cu fruntea încrezătoare
ca ziua după trecerea furtunii
mereu mai aproape e clipa
cînd nu voi mai fi
zăpada/ şi după/ va fi la fel de albă
copiii mereu mai înalţi
		
pomii cînd verzi/ cînd uscaţi
inimile tot mai aproape
de sufletele urcate la cer
linţoliul alb de omături
îmbracă
		întregul zbucium
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PoEZIA LUI LUCIAN VALEA

Una din generaţiile cu destinul traumatizat de ultimul
război mondial a fost şi cea a poetului Lucian Valea. Hăituiţi de noul regim aservit Moscovei, mulţi au clacat, devenind „toboşarii” puterii comuniste. Destui însă şi-au
păstrat verticalitatea, în locul pactizării cu diavolul preferînd temniţele politice de tristă amintire. Faptul acesta a
însemnat o ruptură brutală în evoluţia lor ca scriitori, iar
ulterior, încă ani buni de interdicţie la reviste şi edituri.
Un asemenea „caz” este şi Lucian Valea, care va trebui să
redebuteze editorial, după război, în condiţii dificile, la
48 de ani. Debutul întîrziat era însă un lucru obişnuit la
generaţia sa : din motive politice şi de cenzură Ştefan Aug.
Doinaş, deşi afirmat şi cunoscut, va debuta editorial la 42
de ani, I. Negoiţescu şi Emil Manu la 47, iar Teodor Pîcă
la 51, în timp ce alte talente incontestabile ca Radu Stanca,
G. Mărgărit sau Constant Tonegaru vor apărea în volume
de autor abia după moarte.
Lucian Valea debutase editorial cu placheta „mătănii
pentru fata ardeleană” (Buzău, 1941). Urmează rapid
a doua culegere, „Întoarcerea lîngă pămînt“ (Braşov,
1942). Excesul de retorică şi localismul ardelean, cam
supărător, l-au determinat pe poet să se distanţeze mai
tîrziu de aceste prime încercări. Va păstra pentru viitor
doar tonul unui sentimentalism sincer, preferinţa pentru o lirică intimistă şi strofa cadenţată şi bine alcătuită.
Toate acestea vor deveni evidente în „Întoarcerea lui
Don Quijote” (1972), volum care, după decenii de aşteptări dramatice, aruncă o primă punte spre îndelung
interzisa lume literară. Şi ce simbol mai potrivit al dureroaselor claustrări şi suferinţe putea alege decît rătăcitorul cavaler de la Mancha, veşnic în război cu morile
de vînt şi gata de sacrificiu pentru iubita sa Dulcineea.
Poeziile din „Întoarcerea lui Don Quijote” urmează fie
calea compoziţiei clasice, cu ritm şi rimă atent elaborate, fie cea a discursului prozastic, în care fiorul metafizic vrea să se închege în afara lirismului. Din prima categorie excelează poemele erotice. „Despărţire”, „Cînd ai
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plecat” sau „Rochia” pot figura în orice antologie a genului, cu izul lor tulbutător de romanţă cantabilă : „Tot mai
rar mîinile ni se ating./ Mîngîierile ca nişte stoluri/ De
migratoare, ne ocolesc/ Înghiţite de goluri.” (Despărţire). Şi: „Cînd ai plecat, suna peste păduri/ Un cor de
fulgere subţiri de lună/ Şi nu ştiam că latră lupii suri,/
Ascunşi în vorba dragă : împreună.” (Cînd ai plecat...).
Sau: „Cîndva ieşeai din apele ei, lunecînd/ ca o statuie
din nisipuri egee,/ Odaia se apleca într-o parte/ Cu legănări de maree// Acum tristă, informă/ Aşteaptă coapsele tale şi sînii/Într-o singurătate enormă/Întind către
ea neliniştea mîinii”.(Rochia). Credem că putem detecta
multele elemente de baladă, atît de cultivată în anii “40,
chiar dacă Lucian Valea n-a făcut niciodată parte efectiv din Cercul Literar de la Sibiu. Ritmurile din “Puiul
de brad”, “Vînătoare”, “Piscul” etc., prezenţa unui conflict epic ce se adaugă purităţii lirismului şi, în fine, senzaţia de mic spectacol teatral, cu personaje vii, conduc
spre ideea unei apropieri, nu doar temperamentale, între
poetul năsăudean şi congenerii săi din Sibiu. Aceştia, în
Revista Cercului Literar, teoretizau asiduu sporirea lirismului prin recuperarea virtuţilor poetice baladeşti. Ca
şi cerchiştii sibieni şi Valea apelează copios la peisajul şi
trăirea romantică, uneori la simbolism şi expresionism.
De Radu Stanca (şi prin el de Novalis) aminteşte şi convingerea că, dincolo de călătorii planetare, marele necunoscut spre care trebuie să se îndrepte aspiraţia poetului
este propriul mister:”Că de-am străbate-n lung şi-n lat
pămîntul,/Tărîmul ce-l visăm e tot în noi” (Tărîm visat).
Baladescul conferă dramatism şi vigoare poemelor din
această categorie, care probabil alcătuiesc partea cea mai
rezistentă a volumului. Rostirea prozastică a celorlalte compoziţii, cu trimiteri la Geo Dumitrescu şi mai cu
seamă la Blaga, deşi elaborată, suferă pe alocuri de platitudine sau teze didactico-eticiste prea explicite. Dacă în
categoria romanţelor şi baladescului, fluiditatea şi simţul
simetriilor muzicale devin izvor de seducţie, poezia cu
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vers alb, denotînd plierea poetului pe tendinţele noii lirici, acumulează şi ea destule reuşite memorabile. Să cităm o secvenţă de inspiraţie erotică:”În fiecare dimineaţă în faţa oglinzii,/Te dezbraci de somn şi de dragoste,/
Te desfrunzeşti de săruturi, te smulgi/Din golful sîngelui,
din amintirile nopţii.//Îţi strîngi aripile cuminte pe spate/Şi le prefaci în păr şi-n frunzişuri,/Să nu afle nimeni
că toată noaptea/Ai zburat în jurul inimii mele...”(Portret
în oglindă). Şi încă ceva: se prefigurează acum imboldul întoarcerii, mitul rătăcitorului prin lume şi iluzii, aspirînd la mirificul ţinut al copilăriei, lîngă ţăranii fixaţi
într-o existenţă simplă, dar încărcată de sacralitatea vechilor tradiţii. Este mai ales o coborîre în geografia Rodnelor, cu munţi semeţi şi vegetaţie ancestrală, în care fiinţa iubitei se contopeşte pînă la dispariţie: ”Jnepeni pitici
te cheamă la ei/Şi tu devii tot mai mult floră alpină/Peste
o clipă, ca să te mai pot păstra,/Va trebui să te smulg din
rădăcină”(Montană).
În volumul „Vocile”(1975), apărut la Ed. Junimea
din Iaşi, poetul exprimă fără echivoc profesiunea sa de
credinţă :”Nimic de la dînsul nu spune poetul ci toate/
îi vin de la lume; sunt vocile lumii/cele ce murmură în
propria-i voce/sfinţindu-i rostirea!”(Vocile). Ideea poeziei angajate, destul de frecventă, nu este o concesie conjuncturală, ci un dat ereditar al artistului ardelean, pe
axa Coşbuc şi mai ales Goga. Elanul mesianic şi militant,
atîta cît există, vine de la poetul “pătimirii noastre”, aşa
cum gustul pentru tihna familiei şi pentru peisajul luminos şi puţin idealizat al unui sat etern şi mitic înseamnă
înrudire cu Ion Pillat. S-ar impune un comentariu aparte
privind poezia închinată copiilor săi Alexandru şi Ioana. Puţini poeţi există cu un asemenea acut sentiment al
paternităţii, aceasta fiind percepută concomitent ca miracol şi sursă de datorii civic-morale. Este ca un ceremonial mistic de transmitere a unei preţioase ştafete care
ţine în egală măsură de spirit şi de materie. Filiaţia înseamnă şi participare la istorie, şi continuitate, adică un
mod de a înfrînge, fie şi iluzoriu, moartea. Sînt mult mai
dese aici, faţă de precedentul volum, revenirile în spaţiul
de leagăn al Rodnelor şi între sătenii purtînd pe suflet
pecetea vremurilor. O discretă înclinaţie către patriarhal iese tot mai mult la suprafaţă. Muntele, singurătăţile
stîncoase ori abundent vegetale, deşi străbătute de un fior
straniu, nu se transformă în simboluri cu vreo conotaţie filosofică, ci rămîn la stadiul de imagini ale pastelului
montan. E drept, imagini tulburătoare care mărturisesc
despre veşnicia peisajelor dar şi a gesturilor umane din
vecinătatea lor. Preponderenţa versului alb, ca extindere
a teritoriului liric, este de această dată clar în beneficiul
poeziei. Un discurs elegant, cu aceleaşi ritmuri şi acelaşi
limbaj, parcă mereu reluat de unde a fost întrerupt. Ca la
un spectacol mult aşteptat poetul-regizor-actor se adresează permanent interlocutorului său, conectat şi acesta la tensiunea conflictuală, fie el fiu, fiică, soţie, iubită,
conştiinţă, destin sau moarte. Versul alb face loc, în jumătatea cealaltă a volumului, poeziei cadenţate, cu ton
grav, de baladă: Aripi, Oglinda, Arheologie, De la o vreme sau Pasărea Ego. Nu lipseşte nici cîte ceva din recuzita unui parnasianism bine temperat. Decorul conflictual e cam acesta:”Dar tu demult te-ai risipit în scrum.../
Pe zidurile vechi aud cum creşte/ o iederă de viscol şi
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de fum/şi umbra ta o strînge-n chingi, hoţeşte.//În agora se-adună înţelepţi/şi se vorbeşte numai despre tine,/
de tine ce-n ruine stai şi-aştepţi/ascunsă printre amfore
eline”(Arheologie). La ipostaza de mesager al vocilor celorlalţi, poetul vine, contrapunctic, şi cu o altfel de artă
poetică. Un poem, “Naşterea poeziei”, vizează de această
dată asumarea ideilor pure, amintind cumva de J. Prevert
şi a sa cunoscută compunere “Cum să pictezi o pasăre”.
Cele două paliere, ale versului alb şi poeziei de rigoare clasică, utilizînd ingrediente baladeşti şi de romanţă,
se regăsesc şi în”Singurătate în Ithaca”(1978). De luat
în calcul, ca noutate, un capitol liric special, acela al regretelor după anii pierduţi, rătăciţi nedrept în tenebrele unui timp al erorilor: Aşteptînd, Omizi, Cum, Întîlnire, Paşi, Seri, Nocturnă, Singur, Vine amurgul. După
degradantul stagiu în închisorile comuniste şi după anii
cînd a purtat cu sine stigmatul unei vinovăţii imaginare, fiinţa poetului încearcă zadarnic reconectarea la
prezent:”Ce poate să mai spună, iarba, celui plecat,/pe
care nu-l mai cunoaşte nimeni, deşi toţi îl salută,/celui
care s-a bucurat de flori şi de fructe,/fără să se-ntrebe
ce rost pot avea rădăcinile?”(Singur). Sau:”totul/e înainte, acolo e patria mea/după care tînjesc şi rătăcesc/ca
Ioan fără Ţară...”(Nocturnă). Dar în „Seri” licăreşte totuşi speranţa:”Cade amurgul şi fumul/urcă spre fruntea
pădurii,/singur mă bucur de steaua/ce încă se lasă aşteptată//steaua care-mi va spune/că încă mai e cu putinţă/
din această cenuşă sfinţită/să răsar ca pasărea phonix”.
În rest L. Valea rămîne consecvent: oscilează senin sau
dramatic între universul domestic al familiei şi tensiunea de factură baladescă pe tema iubirii sau destinului.
„Cantilenă”, cu dulcegării şi ritmuri de romanţă, se încheie patetic printr-o adresare directă :”Îţi mulţumesc că
m-ai prins cu inima-n laţ!/Îţi mulţumesc că mă laşi cu
capul în nori !”. De partea cealaltă, „Levantină”, o baladă
admirabilă, reînvie cadre medievale, cu burguri, castele, regine şi cavaleri, în cadenţele consacrate, preamărind
iubirea şi aventura:”O corabie mi te-aducea din Levant,/
cu mirodenii şi lămîi încărcată,/purtai în ochiul drept un
temut diamant/şi în ochiul stîng o superbă agată”. Meditînd asupra artei, Lucian Valea simte pericolul simplismului, în numele accesibilităţii:”O eroare a spiritului nostru este aceea/ că vrea să facă lucrurile mai limpezi decît/ sunt, dar tu ştii bine că nevoia de claritate nu
duce întotdeauna la/ profunzime”(Distanţe). Idee renuanţată în “Paradox”, pentru că abundenţa luminii dăunează clarităţii şi o tuşă de mister poate fi oricînd profitabilă exerciţiului artistic (poetic). Datele problemei nu
se schimbă nici în „Groapa cu lei”(1979), volum tipărit
la Ed. Dacia din Cluj. Acelaşi patetism al trăirilor într-o
convenţie neoromantică, aceeaşi mise en scene scontînd
pe efecte simpatetice. Diferenţele rezultă mai cu seamă
din formula aleasă. Dacă se preferă rostirea cantabilă a
rimelor şi măsurilor metrice riguroase, o tensiune interioară produce reliefuri sonore mai mult decît agreabile.
E poezia iubirii, cu accente trubadureşti, impregnată de
spaimele îmbătrînirii şi despărţirii. Omniprezenţa erosului aşează adesea poetul în spaţiul reveriei, unde pare
a se împăca definitiv cu soarta, mai ales gustînd deliciile
vieţii de familie. Un mod şi acesta de a evita insinuările thanatice din ce în ce mai dese. Acum şi fenomenele
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naturii capătă dimensiuni apocaliptice:”În Munţii Rodnei ninge greu, tăcut,/zăpada cade-n jos cu duşmănie;/
ninsoare cum e asta n-am văzut/din vremea cînd ningea-n copilărie”(Ninge). Sau:”Plouă pe blocuri, plouă pe
dugheni,/cocoşi de tablă cîntă cucurigu./Peste ardei şi
peste lipoveni/greu burniţează şi se lasă frigu” (Provincială). Nici comunităţile rurale de pe Valea Rodnelor, altădată încremenite într-o arhaitate înţeleaptă, nu scapă de
presimţirea iminentelor extincţii. Oameni şi aşezări sînt
gata să îngheţe definitiv la suflarea timpului. În faţa primejdiei speranţa poetului rămîne doar arta (Grilu), pe
care o consideră superioară ştiinţei şi filosofiei. Dar refugiul său poate fi şi iubirea împărtăşită :”Mai ţii minte
caii tăi? Ce cai!/Mă treceai cu ei din iad în rai//şi din iad
în rai mă întorceai,/mai ţii minte caii tăi ? Ce cai!//Ceaş fi fost, sub cer, de nu erai,/ tu cu tot cu straşnicii tăi
cai ?”(Baladă mică). Surpriza volumului vine din obsesia
unei răni niciodată cicatrizate : anii infernali ai detenţiei
comuniste. Un poem în zece părţi care comunică între
ele prin ideea de bază : experienţa unei traume morale
ce nu poate fi povestită. Iar tragismul acestei experienţe
unice, (Groapa cu lei),constă tocmai în faptul că realitatea ei se volatilizează în timp, fără a putea fi captată de
cineva. Tatăl întors din infern se adresează fiului recompunînd fragmentele întregului din memorie. Dar îşi dă
seama că adevărul „gropii cu lei” nu va fi înţeles niciodată complet, pentru că experimentul în sine şi subiecţii săi
înseamnă ceva cu totul intraductibil :”Poate că leii nici
nu i-am văzut/poate că n-am văzut decît/ singurătatea
cu ochii,/tu caută să înţelegi/ce înseamnă să vezi singurătatea/ cu ochii”.
Prezenţă extrem de dinamică pe scena publică a literaturii, gata să se implice în proiecte grandioase, sentimental, dar nutrind în forul intim principii ferme, Valea părea să aibă, prin prestaţiile sale adesea dezlănţuite,
destinul unui veritabil lider. Poate chiar nevoia sa vitală
de a-şi exhiba energiile intelectuale şi oratorice l-a împiedicat să fie un poet de primă linie, pe măsura talentului
său îndelung cultivat. O personalitate vulcanică, scriitor
în înţelesul vechi al cuvîntului, cu abisale convulsii în
viaţa interioară şi cotidiană, neîntrecut coseur şi propriul
său fascinant regizor şi actor, într-un permanent spectacol, din care n-a lipsit niciodată dimensiunea tragică.
În1983 Lucian Valea, selectînd din cele 4 volume tipărite începînd cu „Întoarcerea lui Don Quijote”, scoate
singura sa antologie de autor, intitulată „Autoportret în
timp”. Numele celor 6 cicluri care compun antologia pot
oferi singure definiţia acestui poet confesiv, graţios romantic, mizînd pe sinceritate şi simplitate, trubadur şi
baladist de remarcabil rafinament : Elegiile, Meditaţiile,
Idilele, Scrisorile, Confesiunile, Cantilenele. 120 de poeme care constituie pariul lui Lucian Valea cu jumătatea a
doua de secol literar 20, atît de nedreaptă pentru traiectoria sa poetică. Şi chiar dacă una din profeţiile sale autocritice s-ar dovedi realistă în timp: ”a fost acest străbun
un autor/ce şi-a cîntat soţia şi copiii;//poet suav dar foarte inegal,/temperament nici clasic, nici romantic”, istoria
noastră literară şi analiştii poeziei româneşti contemporane rămîn încă datori lui Lucian Valea, poetul care nu
merită a fi dat uitării.
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Lucian Valea

Pasărea

Am obosit să te tot strigtu ar trebui să vii nestrigată;
de când te aştept mi s-a făcut frig
în absenţa ta lăudată.
Eu ţi-am clădit cuib frumos,
de suflet şi de şindrilă
şi-am aprins măduva sfinţită de os
să-l lumineze ca o feştilă;
apoi am înviat dintr-o moarte
câinele cel mai bărbat,
în dinţii lui să te poarte
ca pe-un cucernic vânat.
Dar tu mereu te laşi aşteptată
şi trimiţi doar câte-o aripă spre mine,
care-mi soseşte în amurg împuscată
cu cele zece rubine.
E semn acesta, pasărea mea,
că ai fost îndrăgită de cei vânători
şi că de-acolo, din cea stea,
niciodată n-ai să mai poţi să cobori.
Eu totuşi, cu credinţa, un timp
voi aduna aripile tale-mpuşcate,
pentru ziua când voi putea să le schimb
pe aripi de pasăre adevărate

Nu se poate

Nu se poate striga cu o singură gură
decât un singur adevăr. Dar eu ştiam
că am de rostit în faţa neamului meu
o mie de adevăruri ca şi cum
i-aş dărui într-o singură dimineaţă,
o mie de răsărituri de soare. Cunoscând
preţul cu care se-mplinesc străbunele rosturi,
l-am plătit bucuros cu cele
o mie de cântece ale mele. Frumos
le-am făcut să răsune sub clopotul
veacului. Turme făcut-am
din ele şi le-am păscut prin poeme
de inimi Numele meu lăsaţi-l acum
uşor să se piardă în anonima memorie
a lucrurilor...
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George Vasilievici (1978-2010)
George Vasilievici (3 iunie 197810 aprilie 2010). A absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice, din cadrul
Universităţii „Ovidius“, Constanţa.
A publicat volumele de poezie „Gabi78“ (editura Vinea, 2001),
„Featuring“ (editura Vinea, 2004),
„Cerneală“ (editura Pontica, 2004),
„O cameră cu două camere“ (editura Tomis, 2006), „W.C-rul“ (editura
Vinea, 2007), „YoYo“ (editura Tomis,
2008).

A
George VASILIEVICI

A fost prezent în numeroase antologii lirice, fiind remarcat anual la
colocviile tinerilor scriitori. Poezia
sa a fost tradusă în mai multe limbi
străine - engleză, franceză, arabă,
slovenă, germană şi sârbă. George Vasilievici administra şi un blog
personal - www.vasilievici.blogspot.
com, unde publica periodic poezii şi
proză.

MÂINILE

Am pus pastilele de viseptol în cutiuța portocalie de tictac. Pastilele genetice le-am separat între ele și apoi le-am
pus pe sortimente în cutiile cu vitamine. Am băgat cutiile
în bagajul de mână şi am tăiat-o direct spre aeroport.
Mă urc în taxi pe locul din spate și, după ce îi zic
șoferului unde trebuie să mă ducă, îl ignor cu totul, îmi
bag căștile în urechi și dau muzica la maxim.
Panourile publicitare, ce străjuiesc de o parte și de alta
drumul spre aeroport, îmi fug prin fața ochilor cu rapiditate. Noua colecție toamnă iarnă de păduchi lați Cătălin
Botezatu. Și tot așa... Viermi Gianni Versace. Dacă umpli
doi kilometri de șosea cu panouri publicitare pline de
printuri cretine, obții patru kilometri.
Chipul zâmbitor a lui Octavian Goga îmi apare pentru câteva fracțiuni de secundă în fața ochilor atât de clar
încât mă sperii și, din reflex, dau să cobor din mers. Noroc cu sistemul de închidere centralizată ce a blocat toate
ușile. Mă fac mic pe bancheta din spate căutând din priviri un obiect contondent cu care aș putea să-i sfărâm poetului capul, în cazul în care se gândește să apară iar, așa,
după bunul lui plac, ca și cum bancheta din spate a taxiului ar fi moșia lu ta-su. Nici o armă la-ndemână, constat,
și fără să mai stau pe gânduri, îmi smulg practic bocancul
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din piciorul drept și îmi bag mâna în el ca într-o mănușă.
Acum sunt gata. Îl poftesc să își facă apariția. Îl voi servi
cum se cuvine.
De ce am oprit tocmai acum? Nu putem opri chiar
acum. Dacă nesimțitul ăla este încă pe urmele noastre și
mă voi trezi cu el peste mine? Să nu complicăm lucrurile,
îmi spun și îi arunc șoferului un ghemotoc de bancnote,
după care îmi iau rapid bagajul și fug în aeroport, făcând
tot posibilul să îmi pierd urma în mulțime.
Alerg. Fac slalom printre oamenii ce așteaptă îmbarcarea, arunc bagajul în cușca cu raze x și mă opresc direct
în fața operatorului de zbor. Femeia îmi verifică biletul,
pașaportul şi îmi urează un zbor plăcut. Pentru a trece
de următorul control nu am încotro și trebuie să stau la
coadă. Înaintez cu pași mărunți și, când ajung în sfârșit
în dreptul liniei galbene, mă opresc și încep să îmi golesc
buzunarele.
Femeia din fața mea zboară pentru prima data în ciuda faptului că este trecută bine de șaizeci de ani. Se mișcă
cu greu și asta o dă de gol. Se scotocește prin buzunare
foarte nedumerită și, din când în când, mai scoate câte
un obiect pe care îl așează în tăvița metalică. Nu înțelege
regulile. Dezamăgirea îi intoxică chipul de bunică senină
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pe măsură ce pune pe rând în tăviță unghiera, andrelele,
degetarul, broșa din aur, verigheta bărbatului, iconița din
argint înfățișând-o pe Madonna cu Pruncul, ochelarii de
la ochi și cei de rezervă din poșetă, proteza din gură și
trusa de manichiură. Apoi face pasul final și trece prin
detectorul de metale. Se duce direct către fetița cu părul bălai ce o așteaptă cuminte dincolo de poartă și o ia
de mână. Cu cealaltă mână dă să își ia lucrurile din tăvița
metalică dar vameșul o oprește.
- Ce credeți că faceți? întreabă pe un ton violent bărbatul în uniformă.
- Îmi strâng lucrurile, îi răspunde bătrâna în timp ce
bâjbâie cu mâna prin aer, încercând să ajungă la tăviță.
- Dumneavoastră nu ați citit regulamentul? întreabă
iar bărbatul în uniformă pe un ton și mai ridicat de această dată.
Bătrâna se pierde cu firea și mâna rămasă încă în aer
începe să îi tremure. Fetița pare speriată. Fața i se crispează până la limita plânsului. Se ține cu ambele mâini de
mâna bătrânei.
- Regulamentul? scâncește bătrâna.
- Da, regulamentul. De câte ori trebuie să vă repet, oameni buni, că trebuie să citiți regulamentul. Este scris pe
toți pereții, mare cât toate zilele, se enervează bărbatul în
uniformă.
- Nu știam, răspunde speriată bătrâna.
- Păi, de ce să știi? Ai îmbătrânit degeaba. Ia uite acolo, continuă bărbatul în uniformă, arătându-i bătrânei cu
degetul unul dintre multele afișe din incinta aeroportului
pe care este scris regulamentul. Scrie mare cât capul tău.
Bătrâna întinde iar mâna spre tăvița metalică încercând să își ia ochelarii fără de care este limpede că nu
vede nimic. Bărbatul în uniformă nu mai stă la discuții, se
repede la bătrână, o imobilizează, lipind-o cu fața de perete și sucindu-i mâna la spate. Fetița este aruncată și ea
cât colo și începe să plângă imediat ce se lovește cu fundul de marmura albă a pardoselii.
- Nu mișcă nimeni! urlă bărbatul în uniformă. Avem o
situație la poarta 14, solicit ajutor, anunță el în stație.
Îmi retrag brusc piciorul de pe linia galbenă. De nicăieri, apar doi mastodonți umani îmbrăcați în uniformă.
Unul se repede la bătrână și celălalt la fetiță. Nu știu ce
să cred. Le-aș spune vreo două dar mă răzgândesc pe loc,
când bărbatul în uniformă scoate de sub masa pe care
este așezată tăvița, un ditamai satârul. Îmi vine s-o-ntind
dar nu pot să o iau la sănătoasa în această situație, cine
știe ce vor crede că pun la cale și aș putea foarte ușor să
ajung în locul bătrânei, căzut în genunchi cu mâna sucită
la spate, sub lama ascuțită a satârului.
- Hai, cu grijă, la trei în picioare, le spune bărbatul în
uniformă celor doi mastodonți. Unu, doi, trei. Și cât ai clipi, bătrâna și fetița sunt iar în picioare.
Bărbatul în uniformă pune satârul lângă tăvița metalică și scoate din buzunarul de la piept o foaie albă de
hârtie pe care o despăturește și i-o bagă sub nas bătrânei,
care simțind pericolul, strânge pe loc din ochi încercând
să citească scrisul negru și mărunt.
- Sunteți bun să îmi dați ochelarii vă rog, nu văd nimic
fără ei, îl roagă ea pe bărbatul în uniformă.
Bărbatul în uniformă nu o bagă în seamă. Adoptă un
aer inteligent și tușește scurt dregându-și vocea, apoi
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scutură foaia cu o mișcare bruscă din încheietura mâinii
și începe să citească cu voce tare:
- Datorită atentatelor teroriste cu care s-au confruntat
în ultimul timp majoritatea companiilor de zbor aerian,
este strict interzisă pătrunderea pasagerilor în incinta aeronavelor cu:
- orice fel de obiecte metalice
- părul mai lung de 50 cm
- medicamente de orice fel
- încălțăminte, exceptând pantofii de balet
- curele de pantaloni sau bretele
- mâini.
Semnat bla bla, Mahărul Înălțimilor.
- Mâinile? întreabă bătrâna cu lacrimi în ochi.
- Mâinile? Mâinile? urlu eu îngrozit. Cum adică
mâinile?
- Domnule, vă rog să vă păstrați calmul și să nu
agravați situația. Nu depășiți linia galbenă! strigă la mine
amenințător bărbatul în uniformă. Rămâneți pe loc, mă
voi ocupa imediat și de dumneavoastră.
Mâinile? Mâinile? Cum vine asta, mă isterizez eu în
sinea mea privindu-mi mâinile, dar mă potolesc imediat ce îmi ridic privirea către bărbatul în uniformă, care
pocnește din degete și, fără să piardă nici o secundă ridică
satârul de lângă tăvița metalică. Mastodontul în grija căruia se află bătrâna îi prinde acesteia ambele încheieturi
într-un singur pumn și, cu o mișcare smucită, îi întinde
femeii mâinile pe tejghea, lângă tăviță.
- Ține-o bine, ține-o bine, îi spune bărbatul în uniformă colegului său în timp ce ridică satârul deasupra capului. Stă așa cu el câteva clipe, așteptând momentul potrivit, în timp ce bătrâna scâncește ca un copil și ochii îi ies
din orbite. Lovitura cade fulgerător și foarte precis, exact
la mijlocul antebraţului, între cot și încheietura mâinii.
Rămas cu mâinile bătrânei în pumnul strâns, mastodontul scoate o pungă de plastic de sub tejghea, aruncă în ea
cele două mâini și o sigilează pe loc.
- Nu vă faceți griji, încearcă bărbatul în uniformă s-o
liniștească pe bătrâna care se zvârcolește pe jos ținându-și
la piept ce a mai rămas din cele două mâini, le veți primi
la aterizare. Uitați, suntem profesioniști, nici măcar nu vă
curge sânge. Știu că nici nu vă doare, cu timpul vă veți
obișnui cu această nouă măsură. Acum vă rog să urcați în
avion. Trebuie să mă ocup și de restul pasagerilor.
Încerc să mă dau un pas înapoi batând în retragere,
dar îl calc pe picior pe bărbatul din spatele meu. Acesta este mai înalt ca mine și a putut privi toată scena de
mai devreme peste umărul meu. Este paralizat și nici măcar nu-i trece prin cap să-mi reproșeze ceva. Mă împinge
numai instinctiv spre carnagiul de care nu am nevoie în
acest moment al vieții mele. Nu am cum să fug de aici. Ar
trebui să sar gardul metalic al culoarului pe care mă aflu.
Cine știe ce vor crede? Aici nu este de glumă. Nu când
vine vorba de siguranța națională. Risc să fiu împușcat
pe la spate și nu cred că este un mod plăcut de a-mi termina vacanța. Așa că nu am încotro și, golindu-mi buzunarele în tăvița metalică, trec prin detectorul de metale.
Uit cu totul de obiectele personale din tăviță și mă opresc
exact în fața bărbatului în uniformă, ținându-mi mâinile
la spate.
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- Ce ascundeți la spate? mă întreabă bărbatul în uniformă. Vă rog să îmi arătați mâinile, mă somează el.
- Ce rost ar avea oare să ascund ceva la spate în
condițille în care mi le veți tăia oricum?
- Vă rog să lăsați comentariile și să îmi arătați mâinile.
- Chiar este necesar să mi le tăiați? Nu puteți face o
excepție?
- Îmi pare rău, legea este lege. Acum vă rog să îmi
arătați mâinile. Țineți rândul în loc.
Le văd pe cele două matahale care se ocupaseră de bătrână și de fetiță, cum mă privesc fără să mă scape din
ochi, fiind gata oricând să intervină, să mă doboare la pământ și să îmi pună cu forța mâinile pe tejghea. Oare ce
s-a întâmplat cu fetița? mă întreb dar, îmi dau seama pe
loc că nu mă aflu într-o situație care să îmi permită să
îmi pierd timpul cu astfel de fleacuri. Observ că între cele
două matahale se află o ușă abia în momentul în care se
deschide și pe ea intră râzând și cântând fetița cu mâinile
tăiate. Nu pare să îi pese prea tare de asta. Țopăie pe marmura alunecoasă a pardoselii și dispare după primul colț.
Pe aceiași ușă, intră un alt bărbat în uniformă ținând în
mână punga sigilată în care se află mâinile fetiței. Vine cu
ele spre detectorul de metale și se oprește lângă tejghea.
Aruncă punga cu mâinile într-un coș imens, în care se
află claie peste grămadă zeci de alte pungi pline cu mâini
de tot felul pe care nu le văzusem până acum. Venus din
Milo ar zbura cu siguranţă fără nici un fel de probleme în
aceste condiţii.
Consider că este logic să mă supun și îi întind bărbatului în uniformă ambele mâini.
- Este o nimica toată, mă asigură acesta. Le veți primi
la destinație. Imediat după aterizare. Veți fi supus unei
scurte interventii chirurgicale și nici nu veți zice că s-a
întâmplat. Înainte să vă ridicați bagajele, încearcă bărbatul în uniformă să mă ducă cu vorba, în timp ce ridică satârul deasupra capului.
Am deschis ochii pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă, de ce dura atât de mult ca lovitura decisivă să
cadă. Așteptam cu sufletul la gură ca lama satârului să
îmi treacă prin carnea vie a brațelor. Brațele știu că mâinile sunt capetele lor și, când vine vorba de ele, se poartă
în consecință. Privindu-le, m-am gândit la Cristos și instinctiv m-am uitat spre mâinile mele care se aflau deja în
punga de plastic, pe care bărbatul în uniformă se pregătea
s-o arunce în coș, lângă celelalte pungi.
Abia după câteva secunde bune în care totul s-a
desfășurat ca și cum cineva mi-ar fi derulat privirea înainte – înapoi și tot așa, ca pe o casetă, mi-am privit și cioturile atașate de corp. Am preferat imediat, fără nici un
fel de analiză prealabilă, să cred că bărbatul în uniformă
îmi spunea adevărul și că, imediat ce avionul v-a ateriza,
îmi voi recăpăta mâinile. Nu eram în stare să mă gândesc
la o despărțire definitivă. La urma urmelor, plătisem biletul întreg. Oare nu ar trebui să fie mai ieftin în aceste
condinții?
- Să aveți un zbor plăcut! îmi urează bărbatul în uniformă și îmi întinde pașaportul din neatenție, după care mi-l
bagă în buzunarul de la piept.
- Mă scuzați, îmi zice el fără să mă privească în ochi și
se înroșește în obraji. Apoi se întoarce spre bărbatul din
spatele meu și îl roagă să îi arate mâinile pe care acesta
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le ține la spate. Cum aici nu mai este nimic nou de văzut,
mă grăbesc s-o iau în direcția în care au luat-o mâinile
mele. Nu am încotro și trebuie să am încredere în spusele
bărbatului în uniformă.
Merg ca amețitul până reușesc să îmi găsesc locul și
să mă așez. Pentru prima dată de când sunt implicat în
această poveste, îmi atrage atenția precizia tăieturii. Nu
mi-a curs nici o picătură de sânge. Mai mult decât atât,
îmi amintesc brusc că uniforma bărbatului de la punctul
de control era impecabilă, în ciuda faptului că tăiase câteva sute de mâini de când intrase în tură. Încerc să mă
conving că mâinile mele sunt și ele în acest avion. Poate
există un compartiment separat pe undeva cum este cel
pentru bagaje. Trebuie să existe un compartiment separat
în care mâinile călătorilor să se păstreze în condiții optime. Nu le pot pune în aceeași cală cu bagajele.
Stewardesa se apleacă peste mine și îmi prinde centura de siguranță, pregătindu-mă pentru decolare. Îmi imaginez cum trebuie să arate locul în care se află mâinile
mele și mă sperii cumplit când realizez că nu mă potrivesc de nici o culoare în acel peisaj, ba mai mult, nu voi fi
niciodată în stare să mă integrez cu totul în acel loc. Sub
noi, se derulează cu încetinitorul norii pufoși ca niște saltele de lux menite să se joace cu trupurile noastre în cazul
unui dezastru.
Dacă ne prăbușim, nu îmi voi mai găsi niciodată mâinile. Ele vor îmbrățișa cel mai apropiat foc și vor pieri în
el. Eu nu voi fi acolo să le retrag la timp. Gândul ăsta mă
chinuie tot drumul. Ceilalți pasageri nu dau doi bani. Se
folosesc de brațele amputate să tragă perdeluțele albastre
de la geamuri pentru a putea privi lumea de la înălțime.
Par foarte liniștiți pentru niște oameni în situația lor. Cei
care stau de vorbă între ei gesticulează natural, mișcând
din mâini ca și cum le-ar avea.
Simt cum, de nicăieri, un jet puternic de pișat îmi
tâșnește din vezică și, până să mă dezmeticesc, o pată
mică se formează pe pantalonii verzi în stânga prohabului. Poate că stewardesa îmi va da o mână de ajutor, nu
văd cine altcineva ar putea s-o facă, poate numai pilotul. Această din urmă posibilitate îmi taie tot elanul. Nu
știu cum mă voi descurca. Cum voi deschide fermoarul? Cum voi controla direcția jetului? Cum voi deschide
și cum voi închide ușa? Cum o s-o scutur? Sumedenia
aceasta de probleme fără rezolvări mă face să renunț și
să mă cuibăresc în scaun strângând tare din cur. La urma
urmei, mă voi pișa pe mine și gata. Numai să îndrăznească vreunul să râdă sau să facă vreo aluzie la asta.
Încerc să mă calmez și, pentru că nu am nici o șansă să
pot răsfoi vreo carte sau revistă, caut din priviri un punct
de sprijin mental, un obiect asupra căruia să îmi îndrept
toată atenția și să nu mă mai gândesc la șansele pișatului
de a-mi ajunge în inimă. Dar nu. Ochii mi se opresc atrași
de o putere invizibilă direct pe crucifixul atârnat deasupra ușii ce dă în cabina pilotului. Isus de plastic pe crucea lui veşnică, având mâinile tăiate cu tot cu cele două
bucăți de lemn ce le susțin. Inima îmi bate cu putere și
îmi pompează pișat în vene. E cazul să adorm pentru a
mă trezi din acest coșmar. Nu văd altă soluție.
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Teatru

IA, O COMÉDIE ACOLO!

O nouă premieră la Teatrul "Mihai Eminescu" din Botoşani: FARMAZONUL DIN
HÂRLĂU de Vasile Alecsandri

Distribuţie:
Regia artistică şi coloana sonoră – Ion
Sapdaru;
Slugerul Gânganu – Gheorghe Frunză;
Pestriţ – Ciprian Tăbăcaru;
Leonil – Sorin Ciofu;
Titirez – Ioan Creţescu;
Matachi – Mihai Donţu;
Milescu – Bogdan Horga;
Cernelescu – Eduard Sandu;
Franţ Macson – Cezar Amitroaie;
Comisarul – Florin Aioniţoaei;
Şloim – Bogdan Muncaciu;
Şafăr – Marius Rogojinschi;
Un băiat – Dragoş Radu;
Sharl – Dragoş Radu;
Aglăiţa – Ana Maria Cazacu;
Garofa – Lenuş Moraru;
Ginette – Gina Pătraşcu;
Cosette – Andreea Moţcu;
Lola – Laura Dumitrache;
Prunette – Lidia Uja;
*
Scenografia – Gelu Râşca;
Costume – Alina Dincă;
Coregrafie – Victoria Bucun;
Asistent regie – Lenuş Moraru;
Regia tehnică – Ioan Ciofu;
Sufleur – Mariana Sârbu;
Sonorizare – Cătălin Bălăniuc;
Lumini – Eugen Vizitiu;
Recuzitier – Mărioara Dumitraş;
Cabinieră – Gabriela Mihăescu;
Peruchier – Maria Bogza;
Maşinişti: Doru Bugeac, Constantin
Răileanu.
Recenta premieră a Teatrului Mihai Eminescu din Botoşani, Farmazonul din Hârlău,
este un eveniment – nu prin descoperirea
unui autor, s-ar putea crede că puţine surprize ar putea să mai producă textele lui
Alecsandri, nu prin valoarea textului, un
text neglijat de scenele noastre, ci este un
eveniment de regizor, Ion Sapdaru reuşind
să creeze un moment ce debordează de
fantezie, de inventivitate scenică, de abordare fără prejudecăţi a unui text ce părea
să fi spus de mult tot ce putea spune. Alecsandri nu-i dramaturgul pentru care se bat
regizorii noştri iar Farmazonul din Hârlău e
o piesă jucată rar, dacă nu cumva una din
piesele uitate pe nedrept, acum dovedindu-se că vina nu aparţine neapărat autorului. Trupa teatrului botoşănean a răspuns, aş
putea spune, cu entuziasm la solicitările regizorului înfiinţând un spectacol alert, plin
de fantezie şi vigoare, interesant şi proaspăt,
capabil să încânte un public gata oricând să
aprecieze o viziune nouă, modernă asupra
unui text din dramaturgia clasică. Iar Ion Sapdaru se pare că şi-a făcut un program din
restaurarea unor valori culturale lăsate în
umbră, a unor segmente neglijate ale spiritului românesc. Aşa se face că Ivan Turbincă,
bunăoară, se înscrie deja ca un spectacol de
referinţă, motiv pentru care Naţionalul bucureştean l-a trecut şi în repertoriul său în

186

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

aceeaşi regie şi cu acelaşi actor, Daniel Badale, ca protagonist.
Reţinerea care însoţeşte atitudinea istoricilor literari asupra acestei piese a lui Alecsandri (George Călinescu o rezumă superficial, în trecere, tratând-o pe nedrept ca o
prelucrare ce urmează de aproape un model
străin, în vreme ce Nicolae Manolescu nici
n-o observă în cele 5 secole de literatură – de
care ar fi fost în stare românii) pare neîntemeiată acum, după o nouă punere în scenă, mai ales că asupra acestui text planează
onorabila bănuială de a fi prima reprezentaţie în limba română a unui text dramatic
românesc. Faptul ar uzurpa un act cultural
mai vechi, istoricii dedaţi la viciul exactităţii fiind gata să susţină că prima reprezentaţie de teatru în limba română ar fi fost,
la 1816, o adaptare potrivită de Gheorghe
Asachi, „Mirtil şi Hloe” – întreprinderea, pe
atunci sumeaţă, a face o breşă în acea streinomanie, adresând limba patriei cătră inimi
patriotice (citat de T.T. Burada în Istoria teatrului în Moldova). De altfel Alecsandri însuşi, la acea vârstă, nici n-ar fi ţinut să-şi
aroge un asemenea merit în chip programat ba, mai mult, dintr-o anume precauţie
pe care o putem înţelege, Farmazonul din
Hârlău este anunţată drept o prelucrare de
A*** B***. Prudenţa lui Alecsandri, suntem
convinşi, nu se motiva nici ca un act de modestie în proaspăta sa funcţie de director al
Teatrului atunci înfiinţat, nici prin conştientizarea unor presupuse vicii ale textului căruia, personal, îi găsesc mai degrabă virtuţi.
Comparată cu producţiile vremii, piesa se

detaşează virtuos printr-un conflict susţinut dramatic din interior atât cât are nevoie
o comedie, însumează farse şi comic de situaţie prin parodia de iniţiere a unui personaj într-o societate secretă, aduce pe scenă
tipuri oricând de regăsit în realitate, personaje cu individualitate structurate pe roluri
exacte în economia piesei iar deznodământul este adecvat unei farse. Piesa este receptată de unii drept vodevil dar, pentru a intra
în definiţie, i-ar mai fi necesare acele cuplete cântate pe care autorul nu le-a compus
iar regizorul nu le-a adăugat de la sine. Oricum, dacă e o adaptare, piesa se dovedeşte
o plantă străină capabilă să se adapteze solului, să se aclimatizeze mediului moldovenesc şi care, bănuim, trebuie să fi avut destui admiratori între localnici.
Dar dacă nu găsim piesei vicii prea mari,
să-i aflăm atunci virtuţi. Vasile Alecsandri e
un mare născocitor de nume proprii burleşti
(o recunoaşte George Călinescu): Pestriţ (în
epocă însemna şi pătat), Gânganu, Titirez şi,
dacă ar fi să ne extindem, amintim de Clevetici, Tribunescu, Sandu Napoilă, Buimăcilă, Slugărică, Pungescu – toţi prezentându-se prin numele lor ca printr-o carte de
vizită, caricatură onomastică pe care, mai
târziu, Caragiale o ridică la rang de artă în
construirea caracterială a eroilor săi. Să fim
drepţi, intenţiile de calambur, replicile ironice, construirea de gaguri, bufoneriile – sunt
procedee exersate cu originalitate de Alecsandri, mai întâi, după care Caragiale le-a
perfecţionat cu talentul său. Iar aici vom fi
de acord cu Mircea Ghiţulescu: Dacă n-ar fi
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fost Alecsandri în teatru românesc, numai Caragiale mai putea fi Alecsandri!
Din păcate Alecsandri a fost expediat
prea repede şi prea uşor între clasici, adică
e un autor obligatoriu în bibliografia şcolară fără a mai fi citit şi, cu atât mai puţin, studiat, de vreme ce ţi-ai trecut examenele…
Spectacolul lui Ion Sapdaru a dovedit că
Alecsandri nu-i un dramaturg de raft de bibliotecă, ci un autor dramatic viu ce poate fi
prezentat pe scenele de azi de regizori fără
prejudecăţi.

ceva anume, este posibil ca Alecsandri să fi
folosit piesa şi scena teatrului drept un mijloc de a-şi face jocurile, de a-şi arăta opiniile,
de a răspunde cu impetuozitate juvenilă la
unele acţiuni orgolioase ale masonilor. De
ce? Pentru că – vorba unui cronicar apropiat vremii: „începi student, continui farmazon,
devii savant sau ministru, şi termini călcat în
picioare de mulţime sub formă de Bulevard”.
La o lectură deschisă, obiectivă şi actuală, vei observa un adevăr ce pare să sară în
ochi: critica românească i-a rămas datoare

Dar cine era Alecsandri când a scris
acest text în 1840? Nu avea încă douăzeci
de ani (după unii, da!) şi se întorsese de curând de la Paris unde, spre dezamăgirea tatălui care-l dorea inginer, nu reuşise decât
să-şi ia diploma de bacalaureat, să încerce
cu timiditate studii tehnice şi juridice, dar
compusese deja câteva comedioare receptate bine de cunoscători. Ajuns în ţară, fu
numit, împreună cu Mihail Kogălniceanu
şi Costache Negruzzi, director al nou înfiinţatului Teatru Naţional din Iaşi. Pentru inaugurarea primei scene Alecsandri scrie, sub
pretextul prelucrării doar, Farmazonul din
Hârlău care, credem, a produs ceva zarvă
în protipendada capitalei dar, bănuim, şi în
provincie, la Hârlău şi nu numai! De ce atâta
modestie la tânărul dramaturg în a-şi asuma paternitatea pentru un text care, cel puţin în epocă, nu avea să ruşineze nici condeie mai experimentate? De ce să fie aceasta
o prelucrare când Charles Drouhet, care află
pentru Chiriţa nenumărate referinţe şi trimiteri în piesele franţuzeşti, pentru Farmazonul din Hârlău ezită să dea un verdict în
privinţa originalului? Aş înclina să cred, simplă fantezie desigur, că Alecsandri ar fi vrut
să evite posibilele discuţii neplăcute pe seama luării în râs a unei anume societăţi secrete care, sunt dovezi, avea reprezentanţi
şi în elita Iaşilor, a Moldovei, unii fiind chiar
cunoştinţe apropiate autorului. Vreau să
zic aşa, mai voalat: într-o lume în care presa îşi făcea debutul modest iar talk-showurile televizate şi moderate de vedete încă
nu apăruseră pentru a ne brânci să credem

lui Alecsandri, mai ales pentru partea sa de
dramaturgie, şi nu avem de ce vorbi în diminutive despre el. Defectele lui apar abia
când îl vom judeca cu exigenţele anilor
noştri, prin meritele şi calităţile unor autori
dramatici care i-au urmat, în epoca sa Alecsandri fiind un model de succes în mai toate
privinţele.
Moldova, la 1840, trăia efervescent în
plină epoca pre-unionistă, boierii şi elita
culturală împărţindu-se pătimaş, interesat
sau numai de bună credinţă, de-o parte şi
de alta a ideii Unirii, idee ce polariza puternic întreaga societate a vremii. Dar Iaşii erau
capitala Principatului Moldovei unde se făcea politică în toate mediile, cu toate mijloacele. Ajuns între membrii elitei culturale,
Vasile Alecsandri îşi va exersa pana pe texte
dramatice, abordând o tematică la zi, gata
oricând să-şi găsească receptori interesaţi
în mediul ieşean. Sub pretextul că este o
prelucrare după o comedie străină, pretenţie pe care n-a reuşit nimeni s-o dovedească
prin aflarea sursei, Alecsandri compune Farmazonul din Hârlău, o farsă plină de haz în
care se iau în râs pretenţiile unui tânăr din
Hârlău, din provincie adică, dornic să se căsătorească cu fata slugerului Gânganu, dar
şi mai dornic să ajungă farmazon, cum spune el. Măcar pentru culoare, ni se pare firesc
să amintim în acest context că pentru vremea aceea, farmazon, ca substantiv masculin cu etimologie rusească, însemna francmason dar cu o oarecare conotaţie peiorativă, pe când femininul aceluiaşi substantiv
însemna altceva, doar vrăjitoare, magiciană.
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În faţa unui asemenea text, regizorul
se vede interesat să aducă la zi, într-un fel,
în altul, toată intriga pentru a o face atractivă pentru spectatorul anului 2010. Puţine
texte, puţini regizori mai vor să joace Shakespeare, Molière, fie şi Caragiale, în costumele şi decorul epocii. Şi Ion Sapdaru a ieşit
din perimetrul temporal al piesei prin mai
multe modalităţi. Cupura de maestru cu
aplomb a regizorului se vede de la începutul spectacolului când indicaţia lui Alecsandri (teatrul înfăţoşează un atelier de zugrăvie;
portreturi, statuie ş.a.) se eludează şi scena
devine un studio foto în toată regula, amănunt ce împinge timpul acţiunii cu circa o
jumătate de secol către noi. Senzaţia unui
timp superfluu, plutind într-un calendar
fantastic, se accentuează prin coloana sonoră modernă, nu întâmplător semnată tot
de regizor dar şi prin tablouri înfăţişând cosmopolit monumente-simbol de pe mapamond, unele dincolo de ziua şi locul faptei
(Turnul Eiffel, Statuia Libertăţii şi nu numai).
Percepţia unui timp despărţit de calendare
şi cronologii, un timp re-creat cu libertatea
ce şi-o poate lua doar un artist, îi dă posibilitatea să angajeze o scenografie plină de
fantezie, capabilă să sensibilizeze imaginaţia publicului. Desfiinţarea limitei temporale permite nu doar eliberarea scenografiei
ci şi a ideilor piesei care, astfel, pot deveni
actuale, pot migra mai uşor dintr-o epocă în
alta, peste un timp istoric dat. Într-un asemenea decor personajele se simt mult mai
lejere în joc şi atitudine, iar ideile piesei se
eliberează de corsetul care le-ar sugruma în
prejudecăţile unei epoci anume sau cel puţin le-ar limita, secându-le orice vlagă, orice
sens actual. Redimensionarea temporală a
acţiunii se pare că este cale foarte nimerită
ca mesajul anului 1840 emis de Alecsandri
să ajungă la noi nealterat de patina vremii.
Pentru aceasta, ca artist, chiar trebuie să
nutreşti sentimentul că autorul ar avea şi
astăzi ceva de spus. Şi ce ar fi vrut să ne spună junele Alecsandri?
Din privinţa mea, toată cheia spectacolului rămâne, fără nici o îndoială, actul destinat iniţierii lui Pestriţ, al primirii sale în secreta societate a farmazonilor, o dorinţă pe
care personajul ţine să şi-o împlinească în
ciuda oricărui sacrificiu, limitat fiind doar de
zgârcenia sa şi, totuşi, cu orice risc, inclusiv
cu cel al ratării căsătoriei sale cu fiica slugerului. De ce oare ţinea cu atâta ardoare Pestriţ să intre în cinstita societate a farmazonilor, ideal se pare irezistibil pentru un tânăr
de pe atunci? Dar pentru a răspunde, fie-mi
iertată îndrăzneala de a călca pe umbre, va
trebui să vedem cine erau farmazonii la vremea aceea în capitala Principatului Moldovei, la Iaşi. Va trebui să înţelegem şi ce erau
farmazonii pentru Alecsandri, cel proaspăt
întors de la Paris unde, cu siguranţă, a auzit,
dacă nu cumva a şi intrat în relaţii cu societatea francmasonilor care, direct sau prin
unele ramuri ale ei, se implicase puternic în
Revoluţia de la 1789. Numai că încercarea
ar trece mult de interesul acestei cronici. Totuşi, să nu uităm că şi numele lui Alecsandri va fi reţinut în arhivele şi documentele
francmasoneriei dar aceasta se va întâmpla
abia în 1857, în preajma Unirii, alt act istoric
impregnat puternic de influenţe masonice,
dacă ar fi să dăm crezare afirmaţiilor de tot
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felul cu privire la epocă. Până şi ideea ca în aplaudăm, în primul rând, coregrafia origiambele Principate să fie ales acelaşi domn nală pentru acest moment.
Dar se pare că regizorul n-a vrut să marse revendică drept soluţie propusă de masonii francezi, aflaţi la noi într-o misiune di- şeze peste o limită în caricaturizarea actului
plomatică. Dar ne aflăm la 1840, când Alec- de iniţiere, evitând astfel efecte ce nu se pot
sandri nu era încă membru mason, nici nu prevedea şi nu se pot controla în întregime
se gândea că va deveni, şi faptul se vede şi în cadrul scenei. Şi îmi permit să amintesc
din modul parodic în care a tratat iniţierea un paradox al artei în relaţia cu publicul.
unui aspirant la acest ordin. Încercările, pro- Dacă nu artistul manipulează idei şi mesaje
bele prin care este trecut Pestriţ pentru a fi în spaţiul scenei, atunci acele idei vor maniacceptat de către fraţii farmazoni, o carica- pula artistul şi fără voia sa (a nu se extrapotură fără îndoială, ar putea fi descifrate de la în alte domenii!), dincolo de scenă. Dacă
un cunoscător al tainelor iniţierii până aco- ideea scapă de sub control, ceea ce nu cred
lo încât ar putea spune cu o anume proba- că i se poate întâmpla unui regizor cu abibilitate, la ce ordin, la ce lojă face aluzie au- lităţile artistice şi experienţa de scenă a retorul. Este posibil aici ca tânărul insolent, ve- gizorului şi actorului Sapdaru, atunci ideile
selul Alecsandri, să fi încercat să dea satisfac- vor spune ce vor ele şi cum vor. Faptul că
ţie prin batjocura sa la vedere celor care au ştia ce a pus în scenă se vede şi din gestul
auzit dar nu ştiau mai nimic despre societa- regizorului de a saluta, la încheierea spectatea secretă, în întrunirile căreia se credea că colului, pe ceilalţi farmazoni din sală, adică
se fierbe piatra scumpă pentru viitorul ţării. dintre spectatori, o mică ironie sub masca
Cu un ton aşa, mai vitriolant, aş zice că Alec- politeţii, care poate ţine locul, dacă vreţi, de
sandri nu întâmplător şi-a propus să ironize- o concluzie ce sare din text în… context.
Cu textul lui Alecsandri în braţe, regize pretenţiile societăţilor secrete că în culisele lor se iau marile decizii, nu întâmplător zorul de azi va mai avea o problemă: în ce
ironiza actul iniţierii despre care se pare că limbă sau în ce dialect va face spectacolul?
ştia câte ceva şi sigur mai mult decât cei din Orice reluare, pe scenă, a clasicului nostru
afara ordinului. Nu este imposibil ca gestul este mereu alta, mulţi realizatori având difilui Alecsandri să fi fost un act de distanţare cultăţi nu doar în citirea corectă, ci şi în desfaţă de Mihail Kogălniceanu, reţinut în arhi- cifrarea, în decodificarea ca înţeles şi sub-înve drept venerabil al unei loji din Bucureşti ţeles a unor cuvinte şi expresii, în folosirea şi
– la 1844, membru al troicii de la conducerea înţelegerea diacriticelor, în sugestia dată de
teatrului ieşean, împreună cu Costache Ne- căderea accentelor, până şi în simpla progruzii (aflat şi acesta ca membru al unei loji nunţare a cuvintelor. Ion Sapdaru crede că
din Iaşi la 850). Am putea înţelege, în aces- ar fi depăşit acea moldavis vulgaris, despre
te condiţii, actul lui Alecsandri nu doar ca care afirmă că se vorbeşte acum în anumiireverenţios faţă de nişte colegi, dar şi pri- te medii din zona istorică Moldova. Mă tem
pit în necugetarea sa – toate fiind scuzate că aici riscăm să intrăm într-o polemică dede ale tinereţii valuri, pentru că asta nu l-a loc productivă, cu implicaţii para-lingvisîmpiedicat în plină maturitate să ajungă şi tice, zisa limbă moldovenească fiind pur şi
el membru al unui ordin masonic, calitate simplu un dialect al limbii române căruia îi
la care n-ar fi putut să accede fără să treacă putem atribui defecte ori calităţi în compaprin actul de iniţiere de care a râs cu ani în raţie cu limba literară standard, după cum
dorim. Fără unele compromisuri, fără uneurmă împreună cu o bună parte din ieşeni.
Dacă nu vom escamota semnificaţiile le abateri fonetice sau gramaticale de la
textului, dacă nu-l vom minimaliza şi nici forma originală, piesele lui Alecsandri sunt
nu vom încerca să vedem mai mult decât greu de prezentat astăzi pe scenă în conforse spune, şi vom încerca să aşezăm ideile mitate cu textul amorf din pagina de carte,
piesei în rama acelui timp, respectând in- uneori şi editorii având contribuţia lor!
Roluri? Pestriţ, de pildă, ca personaj ce
tenţiile autorului, vom vedea şi ce-ar mai
însemna astăzi acele idei prin îndemânarea susţine o bună parte din intriga acţiunii,
cu care ni le prezintă regizorul Ion Sapda- pune numeroase dificultăţi actorului Cipriru. Regizorul, prin tăcerea (firească pentru an Tăbăcaru, acesta având de însufleţit nu
unii) de după realizarea spectacolului, a tre- doar un oarecare peţitor ce se desprinde
cut elegant peste posibila polemică oricând greu de adolescenţă, cam încet şi cam leneş,
gata să se nască pe o temă atât de contro- venit dintr-un târguşor adormit. Lui Pestriţ –
versată. A preferat să se creadă că n-a avut insul pe cât de naiv, pe atât de interesat să
în intenţie nici o aducere la zi a unei aseme- parvină uşor în elita capitalei, farmazonia îi
nea polemici, iarăşi un gest firesc (pentru pare să fie calea miraculoasă de a-şi împlini
unii), dar asta nu înseamnă că ideea nu exis- capriciile, de a câştiga respectul lumii, stată în piesă. Sau mai direct zis, vrând nevrând tut pentru care, de-ar fi fost după zgârcenia
sa, n-ar fi vrut să facă nici un sacrificiu, de
spectatorii tot se vor gândi la farmazoni.
Actul al doilea (vorbesc de marcarea niciun fel. Într-un cuvânt, Pestriţ e o pradă
textului de către autor şi nu de regizorul uşoară pentru haita de farsori din jurul lui
care a făcut un spectacol şnur) este un spec- Leonil. Versatilitatea personajului solicită
tacol în sine, bine realizat, de unde se vede din plin actorul care, uneori, cedează unei
că şi actorii au simţit aici altă poftă de joc, interpretări monocorde, previzibile. Apoi,
altă determinare, răspunzând mai adecvat personajele sunt concepute perechi, conintenţiilor regizorale şi coregrafice. Tot în form nevoilor piesei, Leonil (Sorin Ciofu)
acest act vom afla efecte de scenă cu lumini – Titirez (Ioan Creţescu), Aglăiţa (Ana Maria
şi sunete bine pliate pe momente coregra- Cazacu) – Garofa (Lenuş Moraru), cele două
fice reuşite (aici!) – dansul scheletelor sau cupluri – masculine, feminine – susţinând
al spiritelor, pe o muzică nimerită, fiind un cu temperament şi nerv o partitură pitodeliciu. E firesc să remarcăm aportul regiei rească, dar nu şi foarte promiţătoare la o
tehnice, al luminilor şi al efectelor sonore şi primă lectură.
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Merită să spunem o vorbă şi despre ritmul spectacolului, aşa cum a curs pe scena
botoşăneană. În concepţia multor realizatori de azi, un spectacol de teatru înseamnă ceva foarte apropiat de Farmazonul din
Hârlău, adică un spectacol alert, jucat întrun ritm viu, cu schimbări rapide de stări, cu
aruncarea acţiunii dintr-o parte în alta a scenei, cu schimbări de cadre, totul în lumini
schimbătoare, pe o muzică nu de puţine ori
stridentă şi dată la un volum foarte mare.
Acestor efecte de scenă, aş zice condimente
mai degrabă, li se adaugă gesturi largi sau
mai subtile ale actorilor, de la expresie şi
priviri până la atitudini date de poziţia corpului – amănunte şi rafinamente menite să
sublinieze o stare sugerată de replică… Dar
ce mai rămâne din replică, din text? Replica – şi ea un accesoriu oarecare în trena lungă a mijloacelor de expresie scenică. În felul acesta orice subtilitate, orice profunzime
din text este aplatizată, minimalizată, marginalizată, desfiinţată, scoasă din valoarea
ei firească. Te şi întrebi de ce-ar mai trebui
ca piesa de teatru să aibă la bază un text şi
să nu fie doar mişcare şi montaj, aşa cum ar
tinde, să spunem, arta filmului. Toate acestea pot fi o explicaţie dar nu şi o scuză pentru a afla de ce a decăzut atât de mult arta
rostiri cuvântului ca spectacol, mulţi actori
pierzându-şi capacitatea exprimării unei
fraze corecte întregi pe scenă, cu nuanţări,
cu pauze şi tăceri, fără să se ţină cont că şi
aceste pauze fac parte din ritmul, din vivacitatea spectacolului. Mi se va spune simplu:
la urma urmei, nici viaţa reală nu face pauze,
nu lasă răgaz ca toţi participanţii să înţeleagă ce anume a vrut să spună fiecare actor
în parte, până vom pricepe toţi subterana
jocului fiecăruia. Cei mai iuţi la minte vor înţelege mai repede, iar alţii nu vor înţelege
niciodată. Şi totuşi, un spectacol de teatru
nu-i un show la concurenţă cu un concert
de rock, să zicem, ce-şi schimbă ritmul, luminile şi cântăreţii la fiecare cinci minute.
Dacă în privinţa regiei putem recunoaşte oricând o performanţă, un model a ceea
ce se poate face dintr-un text crezut demn
doar de trecut în istoria teatrului românesc,
în privinţa jocului trupei avem reţineri mari.
Dincolo de unele performanţe scurte, de
mică respiraţie, ca întreg, actorii au trecut
prin momente de nesiguranţă, momente
dezarticulate, producându-se sincope în
unitatea valorică a spectacolului, şi nu cred
că aceasta ar fi o defecţiune datorată doar
timpului scurt al punerii în scenă, amănunt
care, până la urmă, nici nu priveşte spectatorii. Cu voia regizorului, desigur, unele roluri, unele personaje, sunt adăugate cu text
cu tot din altă bucată dramatică din acelaşi autor. Alteori rolul, deşi aparţine piesei, pare lipit şi străin întregului, cum este
cel al Comisarului – de cele mai multe ori
stângaci şi stingherit şi care, la un moment
dat, ghiontit probabil de o muză răutăcioasă (cum la avanpremieră mişcarea a lipsit,
aş zice că şi greşelile se pot improviza), se
aşează cu spatele la celelalte personaje cu
care urma să schimbe replici…
Cum ziceam, regizorul a adăugat poveştii Farmazonului… un medalion pitoresc cu
doi ovrei cămătari (Şloim şi Şafărl), bencheeri îşi spuneau ei, bucată luată din Ginerele
lui Hagi Petcu de acelaşi autor, bine jucată
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de Bogdan Muncaciu şi Marius Rogojinschi), în palmares încă o piesă cu care poate ieşi regasire (si prăpădire) a popriei existenţe.
un moment de compoziţie demn să intre în oricând în lume.
Onorantă, această "manieră" duce la un caorice antologie, nu şi aici – doar că Ion SaMircea Oprea dru “închis”, ca să vorbim cinematografic, lapdaru s-a lăsat sedus de frumuseţea pură a
borioasele versuri dând senzaţia de abanmomentului. Este ca şi cum în această crodonare mistică unde eul este volatilizat în
CARTE
nică, voi aminti, aşa de-amoru’ artei, că Ion
dorinţa de clemenţă si evidenţiere aparentă.
Sapdaru, tentat şi de spectacolul de mariÎn sine, versurile mai mult se fac că asonete, a montat cândva O minune într-un
cund o frustrare decât o dezvoltă. Poate o
lan de soare. După vizionare, regizorul ne-a
anume lipsă de încrincenare şi un anume
spus povestea de la care a plecat. În satul
chiot al desfătării ( chiar paradisiace) ar adusău, Sapdaru e originar de peste Prut, era un
ce autoarea mai aproape de ea. Ceva indicicolhoz care, ca peste tot în fosta U.R.S.S., se
bil mă face să cred că şlefuirea până la cvaîngrijea de toate. Într-un timp un profesor
sirigoarea unor anume canoane (asumate
înfiripase acolo un cor, un cor în stil sovietic:
prin modul de producere a texturii ) duce
o sută cincizeci de bărbaţi şi o sută cincizeci
textele la nivelul la care boarea răsuflării nu
de femei! Practic, tot ce mişca în satul acela,
încreţeşte cât ar fi de dorit oceanul unui sucu sau fără voce, intrase în formaţia de cor.
flet de cetitor.
Inţeleg din scurta prezentare a editoruŞi pentru că nu se putea da un spectacol în
Paradoxal, volumul prim (din cele desturneu şi nici în sat fără să fie îmbrăcaţi ca lui că volumul BIRUINTA NUMELUI, (Edituta pre care discut) este mai închegat, bazanlumea, s-au cumpărat din banii colhozului TIPOMIR – 2003) a Danielei Cecilia Bogdan du-se mai putin pe rutină. Rămâne ca aucostume de scenă: o sută cincizeci – o sută este o “recidivă”. Nu stiu, temporal, când au toarea să discearnă între pretextul formal şi
cinci zeci! Doar că peste alţi ani corul s-a ri- fost scrise versurile (nu am incredere în da- ţinuta interioară (şi susţinută ) a discursului.
sipit: tinerii au plecat iar bătrânii îngrijeau tarea de la subsolul textelor întrucât poezia
Dumitru Necşanu
de pământ cum puteau şi numai de cântat are anume perioade de gestaţie, nu este, in
în cor nu le mai ardea, încât costumele de general, rodul unor erupţii fortuite), dar
spectacol şi-au pierdut rostul. Pe o bucată acestea respiră o anume candoare post
bună din teren cultivau roşii dar, de cum se adolescentină în care “izvoarele fac noduri /
pârguiau, păsările dădeau iama, la fel şi-n şi se opresc în tăceri” - Declaraţie de dragosCel de-al doilea volum de poezie semfloarea soarelui. Salvarea era să pună spe- te. Textele emana o subtilă stare de “ştii la ce
nat
de către Paul Gorban – „Îngerii mint femă
refer”
şi
de
aici
o
adresa
limitată
unor
inrietori însă şi astea trebuiau îmbrăcate cu
meile”
(publicat cu un ISBN de autor şi tipăceva iar oamenii n-aveau zdrenţe nici pen- ţiaţi cu trimitere la intimism. Tropii rămân cu
rit
la
Adi
Center, Iaşi, în 2007) – constituie,
finalul
în
aer,
dau
senzaţia
că
nu
sunt
finalitru ei. Cuiva i-a venit ideea: tot avem costurealmente,
un pas înainte, un relevant salt
mele alea care stau degeaba şi le mănâncă zaţi, nu vor adică să-şi devoaleze intenţia.
moliile! Şi aşa au apărut în câmpul de roşii, Se simte aerul păgubos al unui fel de ma- calitativ, faţă de cartea sa de debut, intitulade floarea soarelui, trei sute de sperietori, nierism. Dar, dincolo de aceste căutări, se tă „Primul val”, publicată în anul 2004 la Edifantomele foştilor corişti! Iar spectacolul de simte deseori vâna de poezie profundă, cu tura Alfa, din Iaşi.
În vreme ce majoritatea colegilor de gemarionete al lui Sapdaru era cu sperietori o dicţie impecabilă şi citez în mod special
poezia Viaţă şi moarte : “Alerg în triunghiuri neraţie ai lui Paul Gorban – hai să le zicem
într-un lan de soare…
Dar, revenind la Farmazonul din Hârlău, de frică/ mi-e întoarsă cărarea de vânt/ şi totuşi, „autori” – scriu aşa-zise poeme care,
regizorul i-a adăugat un fals final de vode- tot ce în zid se despică/ rămâne, rămâne-n în fapt, reprezintă mai mult o adunătură
vil, transpunând pe scenă secvenţe ce pa- pământ //Iubire şi vină mi-e viaţa/ Vârtej ce de non-sensuri, unii dintre ei confundând,
rodiază un dans pe care este posibil (dar ce duce în moarte/ Dar cum m-am trezit dimi- chiar, pornografia cu poezia, poetul Paul
importanţă mai are) ca Alecsandri să-l fi cu- neaţa/Când eu murisem ast noapte/… Mă Gorban se dezice, prin creaţia sa, de aceştia,
noscut în anii petrecuţi la Paris, un dans ce dezgrop pe mine din mine / nu de moarte se detaşează, de ceea ce reprezintă, în rânavea să-şi câştige mai târziu celebritatea ca – de viaţă mă tem” ( Viata si moarte). Nu ştiu dul lor, majoritatea – şi bine face, în opinia
mea, că procedează astfel.
french can-can şi căruia pudibonzii îi ziceau cum texte ca Râuri sărate cu o frazare
Paul Gorban alege să ne vorbească, în
mai
mult
decât
fericită
coexistă
cu
o
une sorte de danse épileptique ou de delirium tremens. Totuşi, să spunem că mişca- Razbunare în care autoarea se preface in această carte, cu gingăşie şi talent, despre
rea coregrafică, vorbesc ca ansamblu, a avut “cerbul (care) ia in coarne “ fericita persoană îngeri, femei, dragoste, lumină, copilărie, inde suferit, amănunt ce îl trecem şi pe acesta destinata nemuririi, respectiv omul (inclusiv clusiv despre o anume nostalgie a scurgerii
inevitabile a vremii.
în contul momentelor aproximate ca reali- autoarea) şi-l agaţă-n destin)…
În prima parte a cărţii autorul ne arată
Respectând parte din criteriile iniţiale –
zare. Ne-am obişnuit în teatrul de astăzi să
cât
de
frumoasă este copilăria, adolescenţa,
mă
refer
la
o
tendinţă
uşor
bigotă,
volunul
întâlnim un show complet, cu muzică, dans
maturitatea,
viaţa însăşi, în vreme ce aceasşi cântece–live de un bun nivel şi, pentru o “LA UN PAS DE VIATA “ (Editura NICO – 2006)
trupă profesionistă precum cea din Boto- reculege şi vitregeşte o trăire autarhică şi … ta – viaţa, desigur – se împlineşte, rotund şi
şani, e greu de acceptat asemenea scăpări. edenică ( noua comunicata simbolic) din trainic, numai prin iubire curată şi adevăraVedem actori profesionişti care dansează ca care aş cita ( pag. 52 ) “ ridicarea mâinii / cu tă: „... / dacă aş fi eu Dumnezeu nu aş face
amatorii încât se pare că se cere de la trupă ruperea pâinii / pe obraz divin / se prelin- nimic / să-i opresc pe copiii cu sâni şi cu
mai mult decât poate da, pofta de joc doar ge vin / până la pământ / jertfa de cuvânt ( barbă / din bucuria ce sărută pene / pentru
nefiind suficientă. Dar finalul, bine găsit, atenţie la ligamente nedorite !), culmea, o că iubirea lor trece moartea” („Îngerii mint
femeile”).
este în întregime contribuţia regizorului şi mare deschidere în cuvânt.
Aproape în totalitate, poemele incluse
Risipită
în
dorinţa
de
a
comunica
(oaa coregrafiei. Dansul, aparţinând unui spectacol în spectacol, încheie fericit piesa care, recum truistic) valorile tradiţionale, de a se în această carte sunt străbătute de un aualtfel trebuia să se termine abrupt pe repli- se face corp comun cu ele, se prăpădeste tentic şi curat fior de iubire petnru fiinţa
ca lui Pestriţ: cine sare multe garduri, îşi spar- candoarea cu care, de altfel, ar trebui şi este adorată, fapt care mi se pare firesc, normal
ge nădragii, vorbe care astăzi nu mai spun uneori părtaşa poeziei. Pierderea edenului şi natural, ţinând cont de vârsta la care se
visat premerge fiecarui text, cautarea şi lip- afla autorul când a conceput acest volum
mare lucru.
sa
răspunsului lăsând loc unei zone apoca- de poeme. O altă faţă a poemelor o constiPrin noua punere pe scena teatrului
botoşănean, Ion Sapdaru se reconfirmă, în liptice ca in Alb si negru “ se înegreşte ziua/ tuie, fără dubiu, pierderea irecuperabilă a
primul rând, pe sine silind totodată trupa până la capăt/ coridoare albe ating uşi ne- copilăriei, a adolescenţei şi, în final, a vieţii
chiar. În acest sens aş cita frumoasele poezii
să atingă un maximum pe care îl poate da seschise/ nici o intrare nu are lumină”.
„Într-o
sală de şah-mat”, „Poemul iubitei de la
Angajată
vizibil
unei
sugestii
creştine
acum. Mai mult decât o piesă de Alecsanţară”.
Un
alt reper, frecvent abordat de către
dri, oamenii au vrut să vadă un spectacol şi unei retorici asumate dar nu suficient de
marca Sapdaru şi botoşănenii n-au fost dez- bine asimilate poetic Daniela Cecilia Bog- autor, este problematica timpului, privită în
amăgiţi. În acelaşi timp trupa şi-a adăugat dan transferă emoţia actului liturgic într-o complexitatea sa, dar şi a timpului-destin,

Despre …
Daniela Cecilia Bogdan
- BIRUINTA NUMELUI,
Edituta TIPOMIR – 2003
şi LA UN PAS DE VIATA
- Editura NICO – 2006

Un poet al iubirii:
Paul Gorban
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(văzut ca punct de cumpănă a individului)
sau chiar aceea a singurătăţii, a înstrăinării:
„... / cutiile de lemn sunt cercuri / în care timpul / îşi caută loc printre carii” („Geometrie
de jurnal”).
Poet metafizic şi totodată dialectic, prin
stil şi prin modul de abordare a temelor şi
din punctul de vedere al finalizărilor, uneori
explicit, alteori aproape profan, dar totodată profund, complex şi încifrat, Paul Gorban
reuşeşte, în volumul „Îngerii mint femeile”,
să ne determine pe noi, cititorii, să fim copărtaşi la constituirea universului său, ceea
ce nu mi se pare puţin lucru. Aş preciza, în
încheiere, că autorul, încă destul de tânăr,
începe să-şi croiască, lent, cu meticulozitate,
chiar, dar sigur şi limpede, un drum numai
al său, pe întortocheata, imprevizibila, dura
şi uneori interminabila cale, a poeziei, către
mintea şi inima cititorului, cititor care tânjeşte – sperăm noi – după o carte frumoasă,
bine scrisă, ca după un buchet de flori zeiesc mirositor, luat din grădina raiului, plin
de soare şi de miresme tari înmuiate în rouă.
Ca un vechi şi încă împătimit consumator de literatură de calitate îmi permit să-i
mai dau, tânărului autor şi amic, o povaţă:
să scrie, pe viitor, exact ceea ce simte, curat
şi cursiv, fără să încerce împerecherea unor
cuvinte nepotrivite, de genul „un craniu de
vin” (din poemul „Patul de pământ”) sau
„lapte roşu” (din poemul „În postul icoanelor
albe”). Asemenea forţări de cuvinte, nepotrivite, în opinia mea, nu au efectul scontat,
poate, de autor, ci unul de bumerang, adică, în loc să inducă un plus de prospeţime,
de inedit şi de inefabil, strică întreg edificiul
poemului, astfel că acesta, în loc să se împlinească frumos, rotund şi armonios, începe,
tocmai de la bază, să se năruiască.
În ansamblul său, volumul „Îngerii mint
femeile” reprezintă o carte agreabilă şi interesantă, rămânându-mi să-l asigur, pe autor, că-i voi parcurge cu bucurie, în cel mai
scurt timp, şi cea de-a treia sa carte de poezie – „Galerie de artă vie” (publicată tot cu
un ISBN de autor, în 2007, şi tipărită la Adi
Center, Iaşi).

Un debut matur:
Cezar Florescu

Iată că participarea la ediţia a XXIV-a a
Concursului Naţional de Poezie pentru debut în volum, în iunie 2005, concurs ce se
desfăşoară anual, la Botoşani, s-a dovedit a
fi norocoasă, pentru Cezar Florescu, şi benefică, de asemeni, pentru cititorul de poezie,
în general. Afirm aceasta deoarece tânărul
creator de poezie a fost desemnat fericitul
câştigător al Premiului Editurii Axa din Botoşani, editură care îi va şi scoate, pe piaţă, prima sa carte, „Clepsidra memoriei”, în
2006. După lecturarea acestui volum deloc
voluminos, am constatat realizarea artistică deosebită, haina lirică pe care o îmbracă creaţiile, precum şi diversitatea temelor
abordate de autor.
Ideea dominantă ce străbate întreaga
carte, devenită chiar o obsesie, pentru autor,
este trecerea irepetabilă a timpului. Faptul
transpare cu claritate din chiar prima poezie ce deschide „Clepsidra memoriei”: „Pisica aceea de ceaţă / torcea într-un sân al
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clepsidrei / un certificat de deces” („Poem”, în permanenţă avea asupra sa un volum
pag. 5). Aceleaşi elemente ale trecerii şi pe- de poezii: Eminescu, Arghezi (a cărui influtrecerii noastre între pământ şi cer sunt de- enţă se resimte, bunăoară, în Joc de iarnă:
tectabile în mai multe poeme, dintre care „Jocul acesta se joacă fără prieteni / undeva,
aş menţiona, aici, doar câteva: „Scrisori că- într-un capăt de stradă / după ce liniştea cetre Penelopa”, „Melanj de rai şi iad”, „Nu mai rului întâlneşte pământul / şi se face zăpadă”), Ion Barbu, Lucian Blaga. N-am bănuit,
există” etc.
O altă latură caracteristică poeziei lui de la început, că distinsul şi exigentul coleg,
Cezar Florescu o constituie nevoia de con- mai apoi prieten, scrie poezie, însă, într-o zi,
topire, sau, mai exact spus, acea stare de ru- într-un moment de euforie, Ion Covaci mi-a
găciune şi invocare a lumii materiale, a lu- arătat fotografia unui tânăr poet orădean,
crurilor înconjurătoare, în vederea descope- reprodusă într-un ziar din urbea-i natală,
ririi, lor, altfel, a perceperii lor în aşa fel încât însoţită de un text apreciativ. Curând, mişi ele să ajungă a ne percepe, pe noi: „(...) o am dat seama că Ion Covaci dispune de un
pereche de aripi / ca să mă vindec de vid / gust literar infailibil, iar în materie de poezie
şi de toate derivatele sale” („Psalm”, pag. 6). trebuie să ţinem cont de opiniile sale. AşaNu în ultimul rând, o altă dominantă a po- dar, Ion Covaci (Herr) aparţine unei generaemelor lui Cezar Florescu e reprezentată de ţii de aur a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi,
rugăciunile adresate divinităţii. Este vorba din care fac parte, bunăoară, Ştefan Avăde o atitudine care se manifestă în mai mul- danei (indubitabil, şeful generaţiei noaste modalităţi, nefiind vorba despre simpla tre), Odett Kaufman, Sorin Pârvu, Anca Văsupunere sau prosternare, aceste adresări căreanu, Al. Pascu, Constantin Turcu, Horia
şi cereri părând a fi ale unui răzvrătit, chiar Bârleanu, Eugenia Tofan, Dumitru Atanasiu,
ale unui păgân: „(...) Dumnezeu căzuse de Vasile Nanea, Adriana Rujan, Elena Simiope soclu / ca să-mi dea / în leasing / un mar- novici, Elena Vulcănescu, Carmen Toporaş,
supiu” („Vis”, pag. 33); „Eu / cred ca şi alţii / Gabriela Câmpeanu, Olimpia Şaiu, Ion Gh.
n-am văzut niciodată / chipul adevărat al lui Pricop, Constantin Ceucă, Vasile Ciobotaru,
Dumnezeu” („Erezie”, pag. 47). În altă parte, Ortansa Cojoc, Marcela Rusinoiu, Nicolae
însă, rugăciunile autorului se transformă în Sturzu. Evident, după terminarea facultăţii
smerenie, creatorul părând a se îndura, de drumurile noastre s-au despărţit, rareori înele, oferind ceea ce i se solicită: „(...) Poate tretăindu-se, dar Ion Covaci a rămas dispocă Dumnezeu îmi va mai da / Un codru de nibil pentru dialogul cultural, fiind prezent
viaţă fără greşeli de tipar / măcar un cm2...” continuu în amintirile mele, ca un bun şi de(„Amân mereu...”, pag. 41). Şi, cum îi stă bine votat coleg şi prieten, mai mult, ca un infatişi frumos unui tânăr creator de artă, Cezar gabil traducător din literatura rusă şi nu nuFlorescu îşi încearcă pana şi norocul dând la mai, îmbogăţind cultura română cu traduiveală frumoase poeme de dragoste. De pil- ceri din Alexandr Grin, Konstantin Balmont,
dă, după o noapte de nelinişti şi incertitu- poezia chineză clasică (Poemul luminii. Andini, poetul declară : „(...) În zori / zâmbetul tologie de literatură chineză clasică şi Trei
soarelui / face din roua sufletelor noastre / poeţi din Tang: Li Tai – Pe, Van Vei, Du Fu),
un colaj de imagini oranj / dansând alego- Cinghiz Aitmatov, Dostoieski, Soljeniţîn. Se
ric / în cupa unui crin...” („Dragoste”, pag. 40). poate spune, aşadar, că Ion Covaci şi-a saSpre final, el preciza că numele lui Ce- crificat propria-i creaţie în favoarea unor trazar Florescu, ca autor de poezie, este, deja, duceri exemplare. De aceea, nu mică mi-a
unul distinct şi uşor reperabil, în contextul fost uimirea, când după această prodigitinerei poezii actuale. Prin tematică, dar şi oasă activitate de traducător, la începutul
prin convertirea artistică, a acesteia, printr- acestui deceniu, Ion Covaci ne-a rezervat
un stil clar, limpede şi neîncifrat, Cezar Flo- o surpriză de proporţii prin reunirea prorescu este, încă din ceasul debutului, un au- priilor creaţii poetice, într-un volum, ce mai
tor matur, cu o voce plăcută şi, aş zice, me- conţine şi câteva proze (proză a citit, bunălodioasă. Numai el şi timpul ne vor confirma, oară, Ion Covaci în cadrul cenaclului INEDIT
sau nu, cele câteva observaţii menţionate, al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti. A se
aici, în marginea primei sale cărţi – „Clepsi- vedea în acest sens România Literară nr. 21
/ 1984), şi traduceri revăzute din volumele
dra memoriei”.
Nicolae CĂRUNTU mai vechi. Tomul în chestiune, ce apare cu
sprijinul Uniunii Ucrainenilor din România,
beneficiază de prefaţa cunoscutului critic
şi istoric literar, dl. Gheorghe Grigurcu, leLa începutul acestui deceniu a apărut gat de Ion Covaci printr-o veche prietenie
un volum de poezii originale şi traduceri în Oradea anilor ’50, şi câteva aprecieri eloaparţinând lui Ion Covaci*, tom despre care gioase ale d-nei. Ana Blandiana („E adevăs-a scris, nu îndeajuns, încât dorim să-l reac- rat, însă, că, în materie de poezie, important
tualizăm. Indubitabil, Ion Covaci face parte e nu când apari, ci cât durezi”), aşezate pe
dintr-o dinastie de traducători de mare cla- coperta a patra a cărţii. Etichetat, aşadar, de
să (regretaţii Aurel şi Vasile Covaci i-au fost dl. Gheorghe Grigurcu ca un poet „pre-şaifraţi, dar nu este mai puţin adevărat că tus- zecist”, Ion Covaci bate de timpuriu la portrei fraţii Covaci au scris poezie). Întâmpla- ţile Parnasului – „Ca într-un ascensor zănatic
rea, destinul sau poate Providenţa au făcut / fiece cuvânt e-o smuncitură: / e semn că urc
ca atunci când l-am cunoscut pe Ion Covaci, din nou în Poezie - / camera mea modernă de
ambii să fim studenţi ai Facultăţii de Litere tortură” („Ca într-un ascensor zănatic”). De
din Iaşi. Era o vreme, când după marea re- fapt, inspiraţia mitologică îşi lasă amprenta
cluziune, scriitorii interzişi decenii la rând şi în Odă, Fulgerele, Vulturul lui Zeus, Auau început să revină în programele univer- tumnală –, încât Ion Covaci ar fi meritat să
sitare şi liceale de studiu. Ce m-a uimit, de fie cuprins în volumul d-lui. Ion Pop „Poezia
la bun început, la Ion Covaci era faptul că, unei generaţii”, 1973, măcar în calitate de
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precursor. În fine, în Blasfemie se resimte
influenţa baladei populare, iar Bahică rămâne exemplară prin viziune cosmică: „Şi
mai ştim o poveste cu stele. / Universul s-a
născut la beţie: / Dumnezeu a plătit pân-la ultimul ban / cu aur şi stele-n vecie! / Şi-au căzut
prin spaţiu aştrii beţi / s-au răsucit prin chaos
în spirale… / Începe cheful de-acum, băieţi: /
Dumnezeu mai are parale!” Ce s-ar mai putea adăuga? Doar că, în pofida întârzierii cu
care Ion Covaci îşi reuneşte poeziile într-un
volum, rămâne un poet viabil.
* ION COVACI – TRIDENT. Prefaţă de
Gheorghe Grigurcu, Editura Mustang, Bucureşti, 2002
Ionel SAVITESCU

REVISTE

CONTA, nr. 1/2010, director Adrian Alui
Gheorghe. După „Antiteze”, revistă apărută în mai multe serii, Adrian Alui Gheorghe realizează un nou proiect de excepţie, prin editarea revistei „Conta”, revistă de
literatură&arte&atitudini, aşa cum scrie pe
coperta 1 a acesteia. Într-un format de excepţie, cu o prezentare grafică elegantă şi
un sumar diversificat, începînd cu o ancheta, cum era şi firesc, despre „Literatura română: provincie şi provincialism”, din care tragem concluzia (doar una dintre multiplele
posibile – cîţi preopinenţi, atîtea concluzii!)
că provincia literaturii române ar cam colcăi prin capitală şi prin mentalităţile unora
de acolo – rezon!-, revista continuă cu poeme, proză, dar şi cu un interviu realizat de
Adrian Alui Gheorghe cu Mircea A. Diaconu,
care prezintă în final un poem extraordinar
(sperăm să aflăm în numărul următor cine
este autorul: am putea avansa un numeGabriel Daliş?). Artele sunt bine reprezentate, mai ales cele ale culturii scrise, iar atitudinile, nu mai vorbim. Putem conta pe o
revistă foarte bună, una din primele trei din
Moldova. Dar de ce nu şi din România? Se
ştiu ele care. Felicitări lui Adrian Alui Gheorghe şi echipei.
CONVORBIRI LITERARE, nr.4(172),
2010, redactor şef Cassian Maria Spiridon.
Consecvent formatului noii serii, ca de altfel şifondului, echipa redacţională coordonată de Cassian Maria Spiridon realizează
şi cu acest număr un sumar dens, divers şi
consistent. Placheta revistei este dedicată, de data aceasta, poetului Adrian Popescu, iar redactorul şef încearcă o „reabilitare
a literaturii”, printre interpretare a „Teoriei
secundarului” a lui Virgil Nemoianu, care şi
semnează imediat în revistă un eseu despre
„Junimea: continuităţi şi reţele interbaţionale”, conferinţă ce urma să fie susţinută pe
26 aprilie în Aula Magna a Univesităţii „Al. I.
Cuza” din Iaşi. O restituire interesantă o constituie interviul realizat de regretatul Cezar
Ivănescu cu alt mare regratat, Marin Preda.
Mai semnează în acest numără: Irina Mavrodin, Basarab Nicolescu, Nicolae Stroescu Stînişoară, Alexandru Zub, Ioan Holban,
Daniel Cristea-Enache, Petru Ursache şi alţii.
DACIA LITERARĂ, nr. 90 (3/2010), serie nouă, redactor şef Lucian Vasiliu. În haină nouă, elegantă, noua formulă găsită de
echipa redacţională coordonată de Lucian
Vasiliu, „Dacia Literară” a căpătat, nu numai
în înfăţişare, ci şi în consistenţă un plus care
face revista foarte atrăgătoare. Aceleaşi
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rubrici consacrate: ferestre luminate (cu
semnături importante: Ştefan Oprea, George Banu, Toader Paleologu ( cu interviuri
realizate de Călin Ciobotari), Nicolae Dabija şi alţii), Arca lui Noe ( încărcată cu nume
importante: Cezar Ivănescu, Luca Piţu, Dumitru Ivănescu, Alexandru Zub, Bujor Nedelcovici, Gheorghe Schwartz, Carmelia Leonte, Gellu Dorian şi alţii), Bibliofil (cu: Ioan
Holban, Emanuela Ilie, Nicolae Busuioc, Daniel Corbu, George Bădărău, Liviu Apoetroaie şi alţii).
ARCA, nr. 1-2-3/2010, redactor şef Vasile Dan. Elegantă şi densă, cu semnături importante: Radu Aldulescu, Romulus Bucur,
Vasile Dan, Radu Ciobanu, Gheorghe Mocuţa, Andrei Mocuţa, Mircea M. Pop şi alţii.
CARMINA BALCANICA, revistă de cultură şi spiritualitate sud-est europeană,
anul II, nr. 2(3), 2009, redacrtor şef Mihaela
Albu. Revista apare în mai multe limbi şi are
ca scop promovarea valorilor culturale din
spaţiul sud-estic al Europei. Revista îi are ca
editori pe: Mircea Muthu, Dan Anghelescu,
Zdravko Kissiov, Apostolos Patelakis, Katica
Kulakova, Baki Ymeri, Pavel Gătăianţu, Zoran Pesic Sigma, Teodor Damian, Sanda Golopenţa-Eretescu, Heinz-Uwe Haus, Aurelia
Roman, Marian Gh. Simion. Sunt adunate
studii şi eseuri, poezii şi însemnări diverse
despre cărţi şi reviste din spaţiul pe care revista îl are în vedere.
FAMILIA, nr. 2(531)/ 2010, redactor şef
Ioan Moldovan. Semnează: Train Ştef, Adrian Popescu, Gheorghe Grigurcu, Al. Cistelecan, Alexandru Vlad, Vasile Vlad, Alex. Ştefănescu, Ioan Moldovan, Ion Zubaşcu, Liliana
Truţă, Liviu Georgescu, Ileana Mălăncioiu şi
alţii.
TOMIS, nr.4,2010, director Ion Tiţoiu.
Unmar dedicat gîndirii lui H.G. Gadamer,
dar şi cu celelalte rubrici de magazin cultural, de la interviu cu Victor Rebengiuc,
continuînd cu Centenarul baletelor ruse şi
prezentarea muzicii lui Jon Bon Jovi. Este
prezentă chiar şi literatura, dar după artra
plastică, prin prezentarea unor zile cu Adrian Marino sau o cronica la cartea lui George
Vulturescu, „Orb prin Nord”. Desigur, alte şi
alte articole vii, diverse şi interesante.
POESIS, nr. 1-2-3/2010, redactor şef
George Vulturescu. Revista prezintă pe
larg decernarea Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”, ediţia a XIX-a, premiu
obţinut de poetul Dorin Tudoran, pentru
Opera Omnia, şi Stoian G. Bogdan, pentru
Opera Prima. Revista fiind dedicată poeziei,
semnează poezie: Dorin Tudoran, Varujan
Vosganian, Elena Ştefoi, Adrian Alui Gheorghe, Mircea Opriţa şi Daniel Pişcu. Despre
cărţile de poezie scriu: Vasile Spiridon, Viorel Mureşan, Simon Bogdănescu, Ion Zubaşcu, Manuela Ilie, Gheorghe Mocuţa, Mircea
Pop şi alţii. Sunt şi eseuri, traduceri, interviuri – un număr triplu dens şi foarte bun.
FEED BACK, revistă de experiment literar, nr. 4/ 2010, director Daniel Corbu. Pe lîngă experimente de tot felul, inclusiv literare, revista, şi de data aceasta, se prezintă în
straie elegante, cu o grafică pescuită de pe
site-urile neo-avangardiste ale internetului
– noroc că revista nu intră în atenţia celor ce
deţin drepturile de autor, că altfel pescuitorul, bun specialist în astfel de rapturi, ar cam
încurca-o. Dar revista este foarte bună, vie,

propune de fiecare dată ritmuri alerte de
lectură, schimbări de registre, tonalităţi, cu
semnături, fie consacrate, fie noi, dar toate
valoroase. Îl felicităm pe Daniel Corbu pentru o astfel de deschidere.
PORTO FRANCO, nr. 167 (1-2-3/2010),
redactor şef Sterial Vicol. Nu acelaşi lucru
putem spune despre revista lui Sterian Vicol,
ternă şi cu lucruri învechite, cu aceeaşi haină ponosită, dar în slujba unor nume locale,
care îşi satisfac micile bucurii literare. Este
bine şi aşa. Dar cu efecte locale, suficient de
provinciale.
CLIPA, nr. 1/ 2010, director onorific Eugenia Bulat. Revistă de cultură şi creaţie literară a tinerei generaţii, susţinută de Institutul Cultural Român, Centrul Naţional de
Cultură şi Creaţie Literară „Iulia Hasdeu” şi
Revista „Clipa siderală” SRL Chişinău. Semnături: Dragoş Ilca, Victoria Colesnic, Diana
Vrabie, Vasile Ernu, Aurelian Borzin, Victoria
Bortă, Liliana Armaşu, Lucian Vasiliu, Emilian Galiacu Păun şi alţii. Un sprijin pentru tinerii de dincolo de Prut, cît nu se face, de
regulă, pentru tinerii de dincoace de Prut.
Din acest punct de vedere. La noi „Noua Literatură” sare cu mult peste ceea ce se face
în „Clipa”.
ORIZONT, nr. 3, redactor şef Mircea Mihăieş. Revista de pe Bega îşi menţine nivelul ridicat, cu aceleaşi rubrici consacrate, cu
semnături de primă mînă, de la Cornel Ungureanu la Şerban Foarţă, Virgil Nemoianu
şi Angele Mitchievici, Horia-Roman Patapievici, cu „Discurs la Viena”, ori corespondenţa dintre Igeborg Bachmann şi Paul Celan,
Daniel Vighi şi Oaul Eugen Banciu, precum
şi un interviu cu Ioan Es. Pop şi poeme frumoase despre alcool, cîrciumi şi oameni,
semnate de acelaşi. Alte şi alte semnături
atrăgătoare.

IDEI

Situaţia Casei Monteoru

Circulă de la o vreme în presă, pe bloguri, pe net, tot felul de informaţii false cu
privire la situaţia Casei Monteoru din Bucureşti, sediul actual al USR. Unele de-a dreptul tendenţioase şi cu atât mai greu de înţeles cu cât vin chiar din partea unor membri
ai Consiliului USR, informaţi de către conducerea USR, nu mai demult decât cu trei
săptămâni în urmă, în sesiunea ordinară a
Consiliului. Altele izvorăsc din frustrări explicabile, deşi nu justificabile. Spre a curma afirmaţiile fără niciun temei şi procesele de intenţie care se fac conducerii actuale
a USR, vom expune în continuare situaţia
exactă a Casei Monteoru, aşa cum rezultă
din actele şi din informaţiile de care dispunem. Casa Monteoru, după numele primului proprietar, a fost donată în 1948 de către
Elena şi Lascăr Catargiu, urmaşii legali ai lui
Monteoru, Asociaţiei pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică, recent înfiinţată (ARLUS) (dosar nr. 68/Arhivele StatuluiDirecţia Arhive Centrale). Actul de donaţie
a fost autentificat de către Tribunalul Ilfov
(Proces-verbal nr. 4929/3 mai 1949). Donaţia conţinea o sumă de clauze.
În 1954, M. Sadoveanu, care era preşedinte al ARLUS şi totodată al USR, a făcut, împreună cu Lascăr Catargiu, vicepreşedinte la acea dată al ARLUS, un schimb,
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preluând în folosinţă gratuită Casa Monte- către instanţă să facă dovada capacităţii de mult de un individ. Are posibilitatea de a
oru şi cedând ARLUS imobilul din str. Pover- restaurare şi de întreţinere a Casei Monteo- deţine şi o semnificaţie filosofică mai adânnei, devenit sediul Asociaţiei de tristă amin- ru, pentru care USR făcuse în decursul tim- că, la fel cum poate avea şi comicul, dacă ne
tire până la desfiinţarea ei în 1964. Schim- pului nenumărate apeluri la cei îndrituiţi să gândim că determină deschideri spre noi
bul s-a făcut fără perfectarea vreunui act. La conserve patrimoniul, inclusiv la ultimii doi lumi şi noi exeperienţe. Înţelesurile expresidesfiinţarea ARLUS în 1964, Casa Monteoru Primari Generali, apeluri soldate cu promisi- ei a fi nebun sunt de multe ori interschimbaa fost trecută în proprietatea Primăriei Bu- uni neonorate. Această clădire are, evident, bile cu alte cuvinte ca dement, smintit, abcureşti şi în administrarea IAL „30 Decem- o valoare în sine, dar şi o valoare simbolică, surd, necugetat, maniac, neastâmpărat, rău,
brie“, devenit ICRAL „Herăstrău Nord“, secto- ea figurând ca siglă pe carnetele de mem- măscărici, bufon, ametit, năuc, sonat, canrul 1, care a atribuit USR imobilul, printr-un bru al USR. La jumătatea lui aprilie, va avea driu( fam.), prost, etc. Este folosit ca termen
contract de închiriere. Aşadar, din 1964 USR loc un nou termen de judecată în procesul generic sau se poate referi la un act specific,
a funcţionat în această clădire în calitate dintre moştenitori şi primărie, tot în absen- dar este întotdeauna situat sub o etichetă
de chiriaş, pînă în 1997, cînd Primăria a dat ţa USR. Vom încerca, desigur, o cale de a ne subiectivă. Interesant este să observăm în
USR folosinţa gratuită a Casei Monteoru pe spune cuvântul. Nu pretindem nicio favoa- enumeraţia de mai sus că există termeni
o durată de 10 ani (Hotărârea Consiliului re. Respectăm dreptul la proprietate. Ne care vizează nu numai starea mintală a inGeneral 9/30.01.97), iar în 1998, prin hotă- vom supune hotărîrii organelor judiciare. dividului, ci care includ şi realizarea de acte
rârea 71/98, folosinţa gratuită a fost prelun- Dorim însă să avem garanţia unei judecăţi necugetate, nebuneşti, a face haz pe seama
gită pe o durată de 49 ani, respectiv până corecte şi bazate pe stăpânirea documente- cuiva sau a se distra prea tare. Dacă ne refela data de 01.01.2046. Pe 26.06.1999, Ghika lor. Suntem surprinşi de declaraţiile recen- rim la două opere de referinţă ale literaturii
Grigore şi Angelescu Monteoru Constan- te făcute agenţiei de presă Mediafax de că- universale, Doamna Bovary şi Don Quijote,
tin au dat în judecată Ministerul Finanţelor, tre moştenitori şi de către avocata lor, pline vom repera imediat două tipuri distincte de
ca reprenzentând statul român, şi Consiliul de neadevăruri şi de procese de intenţie la nebunie: comunicarea inadecvată cu ficţiGeneral al Primăriei Municipiului Bucureşti adresa USR. Nu le meritam, mai ales din par- unea şi comunicarea inadecvată cu simbo(dosar nr. 2986/99 T.B., Secţia V Civilă şi de tea unor oameni care n-au călcat niciodată lul. Deci, dacă ajungi să percepi ca real un
Contencios Administrativ), solicitând, între în imobilul de pe Calea Victoriei, dar au ple- personaj ca Raskolnikov, să zicem, pari mai
altele, revocarea actului de donaţie. Comu- cat urechea la bârfa publică sau au luat de degrabă o madam Bovary, pe când, dacă
nicându-i-se de către Ministerul Finanţelor bună o expertiză în care se afirmă că imobi- receptezi ca o realitate concretă atmosfeexistenţa pe rol a procesului, USR a făcut lul e nelocuit. Nici prejudecăţile de care dau ra cavalerilor Mesei Rotunde, adică o realicerere de intervenţie în interes propriu. T.B. dovadă, când lasă să se înţeleagă că USR ar tatate care nu e de natura,,imaginalului” (
n-a acceptat nici solicitarea de anulare a do- fi o adunătură de parveniţi de tip comunist, v. Andrei Pleşu, Despre îngeri), ci de natura
naţiei, nici vreuna dintre solicitările USR, cea nu le fac cinste. I-am ruga să nu uite că pro- imediatului, devii Don Quijote. În treacăt fie
mai importantă fiind recunoaşterea drep- prietatea cu pricina le-ar putea reveni, nu vorba, mai nobilă pare a fi comunicarea cu
tului USR de proprietate ca efect al uzuca- pentru vreo contribuţie personală la patri- un simbol, deşi rămân la fel de periculoapiunii de 30 de ani. Apelul Ministerului, al moniul naţional, ci prin moştenirea rezulta- se amândouă. Don Quijote reprezintă abPrimăriei şi al USR a fost respins prin deci- tă din munca unor înaintaşi merituoşi. Sun- surdul, idealismul, nebunia şi toate acestea
zia 192A a Curţii de Apel Bucureşti. Recursul tem încă şi mai surprinşi de preluarea unora transpar atât în întruchipările fizice, cât şi în
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (dosar dintre acuzaţii de către membri ai USR şi de comportament.
Se spune că o reprezentare fidelă a ne3419/01) nu s-a judecat, fiindcă reclamanţii „tămbălăul“ (expresia aparţine unuia dintre
au retras plângerea, trecând cauza pe Legea ei) pe care au crezut de cuviinţă să-l facă pe buniei este imposibilă, cu toate acestea, o
10/01. Aceasta era situaţia în 2005, când ac- această temă. Nici noi, nici cei care ne-au impresie personală, chiar dacă subiectivă,
tuala echipă de la USR a preluat conducerea precedat la conducerea USR n-avem vreo implică totodată un discurs medical, religica urmare a alegerilor. În 2010, am aflat în- vină într-o cauză extrem de complicată, ca os, juridic, artistic, sociologic, pentru a înţetâmplător că moştenitorii acţionaseră, din atâtea altele lăsate în urmă de regimul co- lege poate doar frânturi despre o astfel de
nou, în 2006, în instanţă Ministerul Finan- munist. Şi, din păcate, nu putem prevedea experienţă. Se susţine faptul că nebunia
ţelor pentru anularea donaţiei, obţinând de nici cum se va soluţiona. Îi putem asigura depinde de persoana care se confruntă cu
data aceasta câştig de cauză, şi se aflau deja pe membrii USR că vom face tot ce depin- o situaţie limită şi de asemenea de contexîn proces cu Primăria Capitalei pentru resti- de de noi, în condiţiile legii şi din convinge- tul social căruia acesta îi aparţine. Suntem
tuirea Casei Monteoru. Nu numai că n-am rea că dreptul la proprietate este esenţial în conştienţi de ceea ce este nebunia şi de locul ei în spectrul larg al experienţelor umafost înştiinţaţi de cele două procese, dar ni toată lumea civilizată.
Nicolae Manolescu, Preşedintele Uni- ne, dar totodată înţelegerea noastră se limis-a refuzat de către jurista Primăriei accesul
unii Scriitorilor din România tează la orice paradigmă indicată pentru a
la dosar sub cuvânt că n-avem calitate proo descrie şi la relaţia noastră cu aceasta, la
cesuală, deşi aveam folosinţa imobilului, iar
gradul nostru de apropiere. Reprezentările
Ministerul pretinde că nu poate căuta acul
nebuniei sunt multiple, în artă şi în literaîn carul cu fân! Am putut consulta totuşi,
tură, şi tind să cred că şi acestea, pe lângă
prin eforturi proprii, dosarul celei de a doua
celelalte ştiinţe, pot ajuta şi pot duce la încauze, cu Primăria, din care am aflat de anuţelegerea fenomenului. Această înţelegere
larea donaţiei pe motivul stupid că ar fi fost
făcută „sub ameninţarea armelor“. În realita„Nebunia a reprezentat întotdeauna o poate ajuta oamenii să vadă mai bine care
te, Lascăr Catargiu era, în 1948, ca şi M. Sa- fascinaţie aparte pentru cei mai mulţi oa- le este locul şi care este relaţia lor cu acest
doveanu, în graţia regimului şi a sovieticilor, meni. Aceasta implică însă şi un motiv de grup,,înfricoşător”, reprezentat de,,ceilalţi”.
dovadă funcţiile deţinute la ARLUS şi primi- îngrijorare în legătură cu pasiunile care pot (,,Corabia nebunilor”, o imagine ce duce cu
rea ambilor de către însuşi Stalin la Mosco- refula în psihotic. Implică totodată teama gândul, mai degrabă, la un aspect mitolova. În plus, Elena Catargiu a locuit până la permanentă de a nu pierde controlul a ceea gic, şi-a făcut apariţia în peisajul sfârşitului
moarte în Casa Monteoru, beneficiind, con- ce este central pentru fiinţa noastra: gân- Evului Mediu, ca simbol al realei îmbarcări a
nebunilor pe corăbii ca să fie trimişi pe alte
form actului de donaţie, de o pensie viageră durile noastre.” (Norman James)
şi de hrană zilnică. Am adresat pe 11.03.10
Ideea de nebunie este de cele mai mul- meleaguri; aceasta e o imagine certă a ignoPrimarului General al Capitalei o întâmpi- te ori asociată cu o stare de alienare, de de- ranţei şi a marginalizării.) Foucault este de
nare (înregistrată sub nr. 713/2010) la care menţă. Sugerează mai mult o stare fluidă, părere că între negativitatea de fond a nen-avem deocamdată niciun răspuns, în care debilă de a fi, extremă a experienţei umane, buniei şi manifestarea ei pozitiv(ist)ă interîi atrăgeam atenţia asupra faptului că nici decât o boală sau o vină. Uneori, oamenii vine o „cunoaştere discursivă”, care, în secoPrimăria, nici Ministerul Finanţelor nu ridi- pot traversa stări multidimensionale de a fi, lul al XIX-lea, a făcut deja posibilă psihiatria
caseră vreo obiecţie în procese, ignorând astfel pendulând între sănătate şi labilitate „ştiinţifică”. El a folosit ghilimele pentru că
nu credea în această nouă ştiinţă (mişcarea
cunoaşterea problemei. Ca şi faptul că nu e sau chiar stări patologice.
vorba de o clădire oarecare, ci de una de paSpunem că nebunia poate fi multidi- antipsihiatrică l-a revendicat, de altfel, printrimoniu, moştenitorilor necerându-li-se de recţională şi pentru că ea poate afecta mai tre fondatori) şi subliniază, o dată în plus, că

Felul în care nebunia
oscilează între
social şi artă
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privirea asupra nebuniei este mereu „ade- :,,Oamenii sunt atât de nebuni că a nu fi ne- lege nu o poate obliga să-şi iubească soţul.
vărul discursiv” care contraface fenomenul. bun ar însemna o altă formă de nebunie”. Este ceea ce Foucault denumeşte „nebunie
Astfel, fiecare epocă a redimensionat înţele- În epoca clasică, marcată de ceea ce Fou- morală”, o consecinţă a convingerii tot mai
gerea nebuniei şi a creat un discurs care de- cault numeşte „ progresul unui «raţiona- sedimentate până atunci, că imoralitatea
vine purtătorul acestei înţelegeri.
lism»”, Descartes consideră nebunia drept însăşi e nebunie. Tot Luminile transformă
Erasmus în Elogiul nebuniei etichetează „ condiţia de imposibilitate a gândirii”, pro- nebunul în „obiect de analiză raţională”. Cel
nebunia ca fiind umană. Nebunia vine din cedând printr-o demonstraţie inversă („ eu, mai interesant lucru este că se descoperă,
prostie, spune el,,, aduce o mare plăcere nu care gândesc, nu pot fi nebun” ), iar în tim- în profunzimea nebuniei, „o organizare rinumai celor care sunt posedaţi de ea, dar pul Reformei, la Calvin, nebunia devine pe- guroasă care urmează armătura fără breşi celor care o privesc...(şi) nu prea cunosc deapsă, predestinare. Frecvent asociată cu şă a unui discurs”. Nu e vorba de discursul
pe nimeni care să fie înţelept la toate ore- sărăcia, ea învederează de fapt o înrudire cu raţiunii, ci de un „discurs delirant”, afectat
le din zi sau care să nu aibă puţină ţicneală viciul, astfel că, ulterior, discursul religios o „ de „orbire”: „delirul, ca principiu al nebuniei,
sau o urmă de nebunie”. Că sunt naivi sau desacralizează”.
este un sistem de propoziţii false în sintaxa
pur şi simplu necugetaţi sau,,ieşiţi din minNebunia şi nebunul sunt personaje ma- generală a visului”, afirmă Foucault. Sfârşiţi”, toate acestea sunt caracteristici a ceea jore ale începutului Renaşterii, denotând tul secolului al XVIII lea este şi sfârşitul unei
ce înseamnă să fii uman. În Istoria nebuniei, ameninţare şi batjocură, vertiginoasă nera- epoci. După 1770, practica internării intră în
Foucault subliniază faptul că, pentru uma- ţiune a lumii şi uşoară ridiculizare a oame- declin, iar familia devine locul cel mai potriniştii ca Erasmus, nebunia serveşte ca,, pe- nilor. Pentru omul Renaşterii, nebunul este vit de tratare a bolnavului. E o recunoaştere
deapsă comică a erudiţiei şi totodată ca cel căruia îi sunt revelate sensurile ascunse a faptului că menajeriile de nebuni ale spiprezumţie de ignoranţă”. Decât să slavească ale lumii, semnificaţiile tenebrelor şi haosu- talelor din epoca clasică dăduseră naştere
doar aspectele raţionale ale minţii, societa- lui, privilegiul absolut al nebuniei fiind ace- mai degrabă la multe mituri despre nebutea ar trebui să îmbrăţişeze şi această par- la că domneşte asupra a tot ceea ce este rău nie, decât discursuri raţionale sau eficiente.
te mai puţin demnă. Foucault observă că,, în om. Evul Mediu îi conferea nebuniei un La sfârşitul secolului al XVIII-lea, în Anglia,
nebunia... e de fapt o relaţie subtilă pe care loc în ierarhia viciilor, iar Renaşterea o situ- William Tuke patronează un nou mit despre
omul o are cu el însuşi.”. Cu alte cuvinte, ne- ează pe prima treaptă, ca expresie a tuturor nebunie, de această dată nerealist de pozibunia este parte a psihicului uman. Să igno- slăbiciunilor umane. Se va produce ulterior tiv: constrângerea, crede el, creează neburăm această parte a naturii umane sau să o o relativizare subiectivă a ei, nebunia va fi nie, iar redarea libertăţii este curativă.
marginalizăm ar fi nesănătos. Bakhtin vor- percepută doar prin simpla raportare la om
În epoca modernă, ideea de nebunie a
beşte despre grotesc când se referă la unele şi la lucrurile care îl înconjoară pe acesta.
fost reabilitată de prezenţa sa în literatură
atribute fizice ale omului, care includ acţiFoucault explica că, în secolul al XVII şi artă. Irupţia acesteia în opera modernă a
uni universale ca mâncatul, băutul, moar- lea, conceptul de nebunie era înţeles în avut ca reacţie o stare de şoc, de trezire a
tea etc. sau oricare alte acţiuni care poate fi două moduri. Mai întâi, nebunia era văzu- conştiinţelor. Foucault face câteva comeninterperetate ca o celebrare a corpului. Ne- tă ca o condiţie care stabilea,, că este doar tarii referitoare la o concepţie modernă
bunia este în definitiv o acţiune corporală, acolo pentru instruirea înţelepţilor sub asupra literaturii în lumea contemporană.
deoarece afectează pe oricine fizic într-o forma unei odisei exemplare, didactice, al Această concepţie se bazează pe faptul că
anumită măsură, pentru că alterează modul cărei scop este de a evidenţia greşelile ca- „nebunia şi literatura sunt marginale faţă de
în care indivizii interacţionează cu ei înşişi racterului uman”. Cea de-a doua înţelegere limbajul cotidian şi oamenii caută secretul
sau cu ansamblul comunităţii în care trăiesc. vede nebunia ca o periculoasă ameninţare producţiei literare, în general, într-un moÎn societatea de azi, majoritatea oame- asupra societăţii, deoarece se considera că del care e nebunia”. Închei acest scurt exponilor nu ar accepta să fie asociaţi ideii de încuraja mai degraba lenevirea şi vagabon- zeu printr-o trimitere la Elogiul Nebuniei, a
nebunie, dar trebuie să reţinem faptul că, dajul, decât productivitatea. Acestă ima- lui Erasmus, trimitere ce spulberă linia tradin punct de vedere umanist, nebunia de- gine, cea de-a doua, îşi are precedentul în sată între nebunie şi sănătate psihica, linie
fineşte omenescul. Romanele lui Rabelais Luminism. Prin Sade, asistăm acum la „dis- clar definită de fiecare dintre noi: înţelepservesc ca exemplu pentru modul în care cursurile libere ale nebuniei”, promovând ciunea unuia este idioţenia altuia, iar adevăacţiunile nebuneşti şi prostia se îmbină cu o filosofie antiteistă şi antiumanistă. Astfel, rul universal privind umanitatea, inevitabil,
erudiţia, războiul sau alte lucruri serioase. nebună era considerată şi femeia ale cărei implică şi ideea de nebunie sau măcar o inE înţeleasă ca o parte a vieţii. Blaise Pascal, „discursuri neruşinate şi ridicole” îndrăznesc terpretare ingenioasă a vieţii.
în Pensées, formulează acest aspect astfel să afirme, contrar uzanţelor vremii, că nicio
Anca Cristi
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Remus Valeriu GIORGIONI

1.Gelu Vlaşin şi
deprimantul lui
„deprimism”

ANTIDEPRINul, posologie
şi mod de administrare

Pe vremea tinereţii mele, se folosea pe
scară largă un medicament numit antideprin – pentru depresii uşoare, dezalcoolizare,
etc. În zilele noastre, când 1 din 3 locuitori
ai planetei (americani, cel puţin) suferă de
depresie accentuată, se folosesc tratamente
mai eficiente, precum şi „consilierea” pe viaţă în cabinetul unui psiholog care face bani
grei numai cu discuţii.
În acest context, vine un coleg de-al
nostru mai tânăr, poet talentat şi premiat,

Note, comentarii, idei
https://biblioteca-digitala.ro

beneficiind de girul lui Nicolae Manolescu, într-un „mai mult sau mai puţin instrument
cu un articol interesant intitulat „Manifestul afectiv”. Încă de la început, autorul articoludeprimismului românesc” (găzduit într-o re- lui începe să vestejească – şi bine le face! –
vistă frumoasă şi serioasă, Hyperion). „Depri- „constructorii” de poezie, autori de texte fără
mismul artistic, adică starea despre care unii sentiment şi vibraţie, care practică fragmencare scriu texte nici măcar n-au auzit…” înce- tarismul şi „scriitura colegializată”, făcută
pe, în forţă autorul… (recunosc: scriu texte, doar pentru „gaşca (lui) de iniţiaţi”. Bag seade deprimismul românesc n-am auzit, deci ma aici că este atacat în forţă optzecismul, în
mă includ în categoria „unii”!). Deşi până la calitatea lui de curent literar omogenizant –
terminarea lecturii tot n-am aflat cu ce se prima lui fază „de dezvoltare”, fiindcă cea
mănâncă – vască: cine este cel deprimat, ci- de-a doua s-a soldat cu diseminarea/valorititorul făţarnic, sau autorele…, am citit cu ficarea personalităţilor. Poetul nostru se deinteres demersul întemeietor al colegului clară „saturat” (adică, s-a săturat…, în condiGelu Vlaşin. Poetul-teoretician ne vorbeşte ţiile în care articolul este scris fără diacritice,
apoi despre „suferinţa artistică” (marfă rară!), expresiile pot căpăta valenţe nebănuite!) de
care s-ar transforma la nivelul receptării „poeţii verticali”, adică de ipocriţii care fabrică
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poeme pe bandă rulantă. „M-am saturat sa
vad cum valoarea si respectul au disparut
cu desavârsire pe toate planurile”, exclamă
cu furie (subl. n.) tânărul poet hiperpremiat.
Acum, să ne fie cu iertare, dar acest postulat este valabil pentru toate generaţiile literare: Toţi (şi toate) s-au săturat să vadă cum
dispar valoarea şi respectul pentru producţiile proprii… Pentru orice locuitor al planetei, literatura adevărată este cea care îl
sensibilizează, dar deprimismul (românesc)
ar trebui să considere următorul aspect: fiecare subiect este impresionat în mod diferit
în faţa aceluiaşi obiect artistic. Revenind la
generaţia optzecistă, din care face parte şi
subsemnatul fără să-i fi împărtăşit în totalitate „platforma”, putem afirma sus şi tare că a
produs cel puţin două personalităţi de talie
mondială: Mircea Cărtărescu, prozator aflat
în atenţia juriului Nobel (în pofida poetului
din el!) şi dramaturgul Matei Vişniec, şi el la
„bază” un poet fermecător (Înţeleptul la ora
de ceai, La noapte va ninge, Oraşul cu un singur locuitor). Pe cei de nivel naţional nu-i mai
menţionez, că sunt mult mai mult de douăzeci, şi s-ar putea să uit pe cineva.

2.Ingineriile textuale
şi bunul simţ estetic

Poezia nu se poate defini acceptabil, la
fel cu nu se pot defini alte noţiuni fundamentale: viaţa, timpul, credinţa. Din nefericire, nu poate fi drămuită, pusă pe cântar –
nu există criterii definitive, matematice, de
evaluare a ei. (Nu poate fi pusă în ecuaţie,
deşi se foloseşte frecvent de paradoxuri şi
paradigme.)
La un moment dat, poeţii optzecişti puneau aproape tot accentul pe tehnică, „ingineria textuală” ajungând să ţină la rigoare
loc de talent. În aceste condiţii, suntem de
părere că singurul criteriu rezonabil de apreciere a poeziei este bunul simţ estetic, pe
care îl are – eventual – , în tolba cu instrumente critice, exegetul; sau îl poate avea în
mult mai mare măsură cititorul împătimit.
„Deprimismul (ref.fr. – deprimisme) este
un curent literar desprins din zona new
wave şi se caracterizează prin abordarea tematică a unei realitati bazate pe suprimarea
conceptului de individualitate si pe încarcerarea lui într-un sistem globalizant, distructiv si restrictiv…” Citind această definiţie, neam zis: E clar! Curentul cu pricina face parte
mai degrabă din mişcarea New Age, iar cei
care-l promovează se pun inconştient în slujba acestei false religii mondiale, care cântă
în struna globalizării. (Nu e momentul să intrăm în detalii. O vom face eventual, pentru
doritori, în particular.) Iar mai departe înţelegem că deprimismul se opune, în principal
la două tendinţe din cultura actuală: elitismul şi mercantilismul, în baza ideii că „literatura poate fi depistată pretutindeni, în orice
specie de scriere…, cuprinzând elementele
minimalului, compatibile cu orice experienţă umană”. Dar acelaşi lucru afirma sus şi
tare optzecismul, cu biografismul, coborârea în stradă şi în mundan, autoreferenţialitatea lui, etc. Şi nu s-a ales mare lucru din
această poetică (nu zicem chiar că s-ar fi ales
praful…, însă a rămas un experiment interesant la limita poeziei). Acum n-am să citez
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eu articolul în întregimea lui – doritorii n-au o mediocră nenorocită”), din cel puţin două
decât să se aboneze la revista Hyperion! - , motive: în primul rând, n-are ce să-şi bage, că
voi mai spicui totuşi câteva sintagme, spre a doar n-o fi vreo bisexuată – apoi chiar este o
avea o bază de discuţie. „Deprimismul pro- mediocră nenorocită!! De ce nu vrea să înţepune conceptul minimal de abordare a unei leagă Gelu Vlaşin că nu suntem noi acei înrealităţi dificile/dinamice/dureroase, care îşi cremeniţi în proiect – „proiectul” fiind chiar
supune individualul prin absorbţie…, are in- Mihai Eminescu! – care să nu guste o poezie
tenţia de a depăşi sfera liricului tradiţional şi mai… slobodă la gură, cu singura condiţie
de a include in conceptul de metafora toate să fie poezie. Nici într-un caz când organele
transferurile complete de termeni şi struc- genitale şi cele defecatoare ţin loc de poezie,
turi vizionare…” (Dacă poetul nostru-autor ca în exemplul citat mai sus (nu ne puneţi
de programe estetice novatoare îşi închipuie în situaţia să căutăm şi alte exemple, ele se
că are de-a face cu nişte copilaşi-caş la gură, află cu nemiluita). Zicem asta, pentru că tâsau că poate vinde castraveţi grădinarului, se nărul vlăstar din familia Vlaşinilor vestejeşte
înşeală amarnic: Aici este vorba de pătrun- avan „falsitatea” şi „duplicitatea” celor care se
derea în corpul poeticii aşa-zis tradiţionale oripilează în faţa unui text literar al noului val.
a pornografismelor scatologice, „împănarea” Aceştia sunt cei care „nu înţeleg fenomenul
cu dânsele a obiectului estetic. Din păcate, literar în profunzimea lui şi n-au o minimă
în stadiul actual al deprimismului românesc, cultură a cititului”. Nu-i pun lui G.V. întrebaaceastă tendinţă este una a formelor fără rea retorică „unde te aflai mata prin anii optfond: În majoritatea cazurilor, folosirea aces- zeci”, vreau să-i spun doar atât: Când am fost
tor termeni este o pură bravadă, o falsă cap- „acuzat” de Alex Ştefănescu la poşta redacţiei
tare a benevolenţiei şi nu are nici o funcţie că mă aflu puţin cam mult sub influenţa lui
estetică: vezi blogul lui Vlad Drăgoi de pe Re- Nichita Stănescu (într-o fază oarecare a creţeaua literară. Iar deprimismul minimalist şi aţiei), i-am replicat că în atmosfera României
mizerabilist – vască teribilist - încearcă să fie/ acelor ani plutea un aer Nichita… Iar Nichita
să pară obiectiv şi globalizant, uitând că liris- Stănescu – se arhicunoaşte - a fost cel care,
mul a fost întotdeauna eminamente subiec- după Eminescu, a revoluționat cel mai pregnant limba și literatura română…
tiv. Adică: ce-mi place mie, nu-ţi place ţie…
Şi nu ne dă dreptul la bruscarea şi buscularea bunului simţ social, sub pretextul
talentului.)

3.Agresiunea deprimistă,
o simplă diversiune
(pasageră digresiune)

Arta a fost, încă din cele mai vechi timpuri (antichitatea elino-latină) elitistă, apanajul regilor şi al patricienilor. Abia mai
apoi a ajuns pe mâna batracienilor (Batrahomiomahia…). Fiecare suveran îşi avea
propriul bufon-artist (în egală măsură actor
şi literator), maselor fiindu-le oferită numai
forma aceea de vulgarizare numită circenses
(în comunism: acţiunea de „culturalizare a
maselor”…)
Acum să nu fim interpretaţi greşit: Exagerăm şi noi puţin ca să ne facem înţeleşi.
Nu este la mijloc vreo măsură discriminatorie, nimeni nu-l discriminează pe un cititor
de Dan Brown – sau Sandra Brown. Se… discriminează singur, prin opţiune mercantilistă şi antielitistă: Ar putea citi în acelaşi timp
dialogurile lui Platon sau Jurnalul de la Păltiniş, dar el nu-şi bate capul, preferă lecturile
uşoare şi nesolicitante.
Deşi zisese cu câteva pasaje înainte, chemându-i în ajutor pentru sprijinirea aserţiunilor dumisale pe Harold Bloom cu faimosul
său Canon occidental, pe Allain Vaillant şi Alexandre Leupin, că sexismul este un curent
mondial aflat în cădere liberă, deşi „repet(ă)
eu sunt pe undeva un pudibond”, G.V. sfârşeşte prin a-i lua apărarea, probabil inconştient/
inconsecvent. Şi, începând de aici (subcapitolul din articol „Agresiune şi diversiune”)
se contrazice lamentabil aproape cu fiecare
frază (aşa se întâmplă când, deşi ai intenţii
oneste, te pui în slujba unei cauze pierdute).
Nimeni n-are nimic împotriva vreunei zănatice care se trezeşte vorbind singură, fără s-o
bage nimeni în seamă („să-mi bag pula, sunt

4. Tradiționalism
și sexism

„…lecturile lor s-au oprit undeva în clasicism – şi n-au depăşit niciodată epoca eminesciană, cochetează de asemenea cu scriitura şi au împânzit lumea cu epigonismele
lor desuete”. Împărţind lumea între „unii” şi
„alţii” (noi şi voi…), autorele îi trage în ţeapă pe toţi acei „vociferatori abundenţi”, „patetice personaje”, adepţi ai „patriarhatului
(indiferent de sex)” – patriarhat bisexual sau
asexuat!? – ai rasismului şi xenofobiei, ai tradiţionalismului feroce… Încât te apucă mirarea şi te întrebi: Aşa se vede oare de la Madrid (unde locuieşte G.V.) literatura română?? Că realitatea românească, cu vanghelismele, becalismele, vadimismele ei e aşa cum
o descrie Vlaşin nimeni nu poate contesta…
Dar de ce poezia, chiar cea mizerabilistă ar
fi obligată să reflecte nivelul cel mai de jos al
culturii, civilizaţiei, societăţii, după modelul
presei care, făcând un reportaj la uşa cortului, înjură şi ea în scris ca la uşa cortului?!?...
Nu rămânea ea mai bine „cantonată” în zonele elitismului, decât să coboare, să se terfelească în smârcurile… mizerabilismului?
Poezia e regina, ea ar trebui ferită de contaminare şi depreciere – hai, într-o proză organele genitale sau materiile fecale se mai
pierd printre rânduri…, dar într-un poem
ele chiar „strălucesc”! (Chiar şi „nevinovatele” proze despre consumul generalizat de
„iarbă” – zic eu! – pot să deschidă apetitul
pentru… iarbă. Green, green grass of home…
Ne cam jucăm cu focul şi în acest domeniu.)
Iar dacă realitatea globală e aspră şi „contundentă”, poezia ar trebui să-şi păstreze, măcar
ea imponderabilitatea, demnitatea, sau barem o minimă decenţă.
Pudibond temperamental şi din p.d.v.
al caracterului, G.V. se arată totuşi deschis
pentru poezia sexist-fecalistă, numai pentru
a putea face „vizualizarea critică a unui text
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literar”… Cu alte cuvinte: de dragul unei idei,
mă fac că nu bag în seamă faptul că „unele
expresii aparţinătoare textului” sunt sub limita oricărei decenţe şi a bunului simţ.
… Şi, cum teoreticienii oricărui curent
sau mişcare literară sfârşesc întotdeauna
prin a ieşi din canon/anticanon, ba chiar
prin a-şi contrazice flagrant demersurile teoretice, aşa grupajul de poeme ataşat manifestului, şi semnat cu semnătura aceluiaşi
autor, este alcătuit din poezie adevărată, în
niciun fel deprimantă/deprimistă: „azi-noapte/mi-am luat inima-n dinţi/şi-am alergat
cu ea/desculţ/pe o stradă îngustă/cu sens
unic/la capătul căreia/scria cu litere negre/
de-o şchioapă:„accesul interzis/muritorilor

de rând””. Nu vi se pare că descifraţi aici un
mesaj vădit elitist/anitideprimist?
Îmi arunc apoi ochii pe pagina din
dreapta a revistei (45) şi am subit revelaţia
definiţiei absolute a Poeziei (ce, eu n-am
dreptul să mă contrazic?): „Versuri, enigme,
aforisme, reduceri la absurd, amintiri, cărţi
poştale”, splendidul grupaj de sentinţe poetice al lui Dan Arsene. Un titlu care îmi
aduce aminte de volumul de debut al poetului Mircea Cărtărescu, Faruri, vitrine, fotografii… Continui să frunzăresc numărul
de revistă (după ce l-am citit din doască-n
doască) şi aud, printre foi, un oftat: „Ehe, s-a
dus şi tovarăşul Stalin” (fragment de roman
de Constantin Stan). Descopăr aici proze

exemplare semnate de Octavian Soviany, Ctin Severin, Gellu Dorian, Cosmin Perţa, excelente grupaje de versuri de Nicolae Ţone,
Andra Rotaru, Virgil Diaconu, Robert Şerban,
Petruţ Părvescu… Şi-mi zic: Numai poezie
bună-bună, nici urmă de minimalism, biografism, fugitivism, nonmetrism, post-postmodernism, - nici urmă de deprimism!
De pe coperta a patra îmi zâmbeşte
vioi şi reconfortant concetăţeana Herta
(ce vreţi, sunt şi eu un bănăţean în ţoalele
mele…, sau am devenit deja cetăţean planetar?!). Şi mă trezesc zâmbindu-mi – mie
însumi – în barbă: deşi „globalist”, Hyperionul acesta e, pe de-a-ntregul, un poem
antideprimist!

Aura Christi

Când delfinii aveau aripi
sau „lecţiile de gramatică” ale lui G. Vasile

La finele unei cronici de carte – scrise la a unor persoane de a desluşi şi lucruri aslimita unui atac la persoană – la bildungsro- cunse, neştiute şi mai ales viitorul”. E vorba,
manul meu Casa din întuneric (Editura Eu- aşadar, de sinonime. A prefera un sinonim
ropress group, 2008), găzduită de revista în defavoarea altuia, în funcţie de context,
Hyperion (Anul 27, nr. 7-8-9/2009/183-184- nu constituie – cel puţin după ştiinţa mea –
185), Geo Vasile îmi dă câteva „lecţii de lim- un „păcat” de ordin lingvistic. Şi mai e ceva
ba română”, semnalând „câteva greşeli de la mijloc, în opinia mea cel puţin, nelipsit de
limba română”. Şi anume: „asfaltul iregulat importanţă. I-aş reaminti criticului G. Vasile,
(p. 96), corect, neuniform”. Am preferat şter- care până relativ de curând a ţinut o rubrică
sului neuniform adjectivul derivat din fran- în paginile revistei Contemporanul, câteva
ceză – iregulat – din eleganţă. Următoarea detalii din ABC-ul prozei şi al criticii: 1. Per„eroare”: „arătanie (p.101), corect, arătare”. sonajele nu pot vorbi ca autorul lor, altfel n-ar
Dicţionarul atestă câteva sinonime pentru mai fi autentice (autorul e obligat să le „resubstantivul arătanie, şi anume: apariţie, producă” limbajul ad-litteram, vezi Groapa
arătare, duh, fantasmă, fantomă, monstru, lui Eugen Barbu) şi 2. Scriitorul este un creanălucă, nălucire, năzărire, pocitanie, poci- tor al limbii, având dreptul şi chiar obligaţia
tură, spectru, spirit, stafie, strigoi, umbră, de a-i spori expresivitatea, inventând cuvinvedenie, viziune. Altă „crimă” de ordin ling- te sau împrumutându-le din alte limbi (scrivistic: „heriniile (p. 307), corect, erinii”; am itorul – nota bene – alimentează DEX-ul, nu
preferat forma de herinii, e drept, mai rar invers!). Literatura de bună seamă nu se scrie
folosită. „Delfinul nu este un peşte (p. 387) în limbajul cafenelei. Fiecare meserie, evici mamifer”. Evident că delfinul este ceea ce dent, îşi are codul ei deontologic. Onest ar
este: un mamifer. Doar că dl Vasile nu e fa- fi fost ca, fiind colegi de redacţie la Contemmiliarizat cu etimologia acestui cuvânt ce poranul – şi, mai ales, părăsind această reconţine – cel puţin din punctul de vedere dacţie într-un mod incalificabil – dl Vasile să
al poetului care sunt – o greutate seman- nu mai scrie despre cărţile scriitorului care
tică, simbolică absolut fantastică. Să nu ui- sunt. Or, încercând să-i „desfiinţeze” un rotăm că delfinii l-au adus pe Apollo pe spa- man al unui ex-coleg, editor, scriitor, răzbutele lor melodioase la Delphi. Aşadar, delfin nându-se astfel…, pretându-şi cronicheta
provine din greaca veche δελφίς (delphís – la falsa legendă conform căreia „fiind venit
delfin) şi este un cuvânt înrudit cu δελφύς din Basarabia, scriitorul Aura Christi nu ştie
– „delphys” (buric). Ceea ce înseamnă că nu- limba română”…, mă rog, nu comentez. Nu
mele acestui animal marin poate fi interpre- este, oare, ignobil, absolut ignobil, dle Vasitat ca „peşte cu buric”. Un peşte fantastic, le, ce aţi făcut?! Mai ales că e vorba de erori
nu-i aşa, Geo Vasile?!
inventate, adică de o evidentă rea-credinţă;
Să înaintăm însă în lecţiile de limba ro- pentru a nu spune calomnie.
mână, date subsemnatei de G. Vasile. „CuraMă întreb dacă această vânătoare de
jul de a-i fi afrontat (p. 265), corect, înfrun- „erori” gramaticale inventate nu se datoreatat.” Verbul a afronta provine de la francezul ză faptului că am editat patru cărţi semnate
affronter şi este sinonim cu verbul a înfrun- şi/sau traduse de Geo Vasile: Pozatori şi eseta. „Mihail (p. 367) Eminescu, corect, Mihai işti, Editura EuroPress, 2008; Paolo Ruffilli,
Eminescu.” Ba nu, dl Vasile, corect e cum a Camera oscura – Camera obscură, trad. din
spus Titu Maiorescu – fără de care teamă italiană de G. Vasile, Editura Ideea Europeaîmi este că autorul Luceafărului n-ar fi exis- nă, 2007; George Bacovia, Cu voi – Con voi,
tat – şi Nichita Stănescu: Mihail. Numele au- traducere în italiană de G. Vasile, Editura
torului Glossei şi pentru mine e Mihail. „Aibi Ideea Europeană, 2007; Epica analitica, Edi(p. 369) răbdare, corect, ai răbdare.” Aibi tura Ideea Europeană, 2008. Mă întreb dacă
răbdare e mai percutant. „Devinaţii (p. 275) această vânătoare nu se datorează – nu exabsconse, corect, divinaţii…” Devinaţie în- clud nici acest detaliu – răspunsului meu
seamnă prorocire. Divinaţie – „dar, putere sec şi exact la delaţiunile dlui Vasile depuse
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de acest excelent critic de mâna a doua şi
traducător, în primăvara anului trecut, în
atenţia COPYRO. Da. După ce am editat cele
patru cărţi, G. Vasile a denunţat contractele pentru titlurile enumerate la COPYRO. De
ce oare le-a denunţat după apariţia cărţilor,
în vreme ce putea să le rezilieze înainte de a
vedea acestea lumina tiparului? Mai simplu
era să nu semneze contractele, nu-i aşa? În
toamna anului trecut, am constatat, stupefiată, că volumul Prozatori şi eseişti (Editura
EuroPress, 2008) a apărut – cu titlul modificat, De veghe în lanul de proză – la o altă
editură, Lumen. Fără să fie anunţat editorul,
care deţine copyrightul. Da. Editorul care a
investit bani, energie în aceste titluri. Editor care este şi scriitor şi care a pregătit cele
patru cărţi ale dlui Vasile pentru tipar, îngrijindu-le aşa cum procedează în cazul tuturor colaboratorilor revistei Contemporanul,
printre care se număra şi dl Vasile. Straniu,
pe când era un apropiat al revistei conduse
de acad. Nicolae Breban, dl G. Vasile, citindu-mi cărţile, găsea că sunt scrise într-o limbă română impecabilă. Apropo de caracter
pe malurile Dâmboviţei.
Se vorbeşte adesea despre modul în
care este nedreptăţit scriitorul român. Despre faptul că nu este plătit cum se cuvine.
Despre modul incalificabil în care este tratat. Şi lipsit de protecţie. Etc. etc. Am scris şi
eu nu o dată texte axate pe aceste subiecte,
departe de a fi agreabile. Am lansat, după
cum se ştie, şi un Apel pentru salvarea culturii române vii, care a adunat 900 de semnături. Mă întreb – aşa, de vreo şapte ani, de
când există Ideea Europeană – când se va
pune în discuţie modul în care să fie protejat editorul român de unii scriitori români, şi
anume de cei cărora le sunt funciar străine
onoarea şi demnitatea?
În rest… Să nu ne trăim viaţa – ca acei
peşti fabuloşi, cu muşchii pregătiţi pentru
luptă şi aripile ascunse, da, delfinii – conform gramaticii. Poetul Ion Mureşan ştie la
ce anume mă refer. El ţine minte timpurile
când delfinii îşi inventau aripi, ca să plutească mai adânc prin iarba zeilor, departe, oho,
foarte departe de mâzga cotidianităţii.
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инициативе Адриана Алуй Георге, Лео Бутнару и Джеллу
Дориана, которые в ночных посиделках на пляже румынского курорта Нептун вместе с коллегой и другом Кириллом Ковальджи, поэтом из Москвы, участником поэтичеAntologia // Антология
ского действа, задумали составить мини-антологию современной румынской поэзии с условием, чтобы он перевёл её на русский язык. Тут же составили список, руководствуясь критериями не групповыми, но и не всеобъемлюCINA 12 + 1
щими, а ограничиваясь цифрой 12+1, в единице разумея
=
переводчика, который в качестве поэта, в свою очередь
будет переведён Лео Бутнару на румынский. Будучи издаВЕЧЕРНЯ 12 + 1
нием двуязычным с экономным и равным представлением текстов, антология, выпущенная московским издательством, предназначается в основном для распространения
*
* *
в России, – в этом в сущности и была цель – познакомить
хотя бы с несколькими современными румынскими поэтами страну Пушкина, Мандельштама, Ахматовой, ЦветаVECERNEA 12 + 1
евой, Пастернака и стольких еще великих поэтов. В рамку
=
выбранной цифры таким образом попали, кроме одного
русского поэта и двух поэтов из Молдавии, 10 румынских
ЧИНА 12 + 1
поэтов – их наличие в сборнике определилось в первую
очередь качеством и активным присутствием в литературной жизни. Никита Данилов, Ливиу Иоан Стойчиу, Марта
Biblioteca revistei „Futurum ART”
Петреу, Адриан Алуй Георге, Ливиу Джеорджеску, Джеллу
Дориан, Лучиан Василиу, Джеордже Вултуреску, Кассиан
(Editura „Vest-Konsalting”)
Мария Спиридон, Лучиан Алекса – десять поэтов из РуMoscova
мынии обозначающих не столько географическую широту
сколько определённое стилистическое разнообразие. Лео
Бутнару и Василе Гырнец – поэты действующие в художественном пространстве по обе стороны Прута. А Кирилл
Ковальджи, бессарабец по рождению, – русский поэт и
давнишний переводчик румынской поэзии.
Таким
образом мини-антология, выпущенная московским
Antologia de faţă s-a născut la Festivalul Internaţional Zile
şi Nopţi de Literatură, avîndu-i ca iniţiatori pe Adrian Alui издательством, может быть сочтена результатом встречи,
Gheorghe, Leo Butnaru şi Gellu Dorian care, într-un dialog организованной Союзом писателей Румынии в Нептуне и
nocturn pe plaja de la Neptun, am convenit cu colegul şi prie- одновременно – дружеским жестом частной инициативы
tenul Chiril Covalgi, poet din Moscova, prezent la manifestaţie, литераторов во имя дальнейшего знакомства с румынsă alcătuim o mini-antologie de poezie română contemporană ской поэзией за рубежами страны.
pe care domnia sa să o traducă în limba rusă. Lista a fost făcută
pe loc, iar criteriile nu au fost unele de grup, nici unele care să Лучиан АЛЕКСА / Lucian ALECSA
acopere o zonă cît mai largă, ci cifra 13, incluzîndu-l în anto- ДЕНЬ КОГДА КЛАРЕ РАСТЯНУlogie şi pe traducător, ca poet, în versiunea în limba română a ЛИ КОЖУ И ВСЮ ЗАДУБИЛИ
lui Leo Butnaru. Fiind ediţie bilingvă, cu reprezentare egală în (Ziua când klarei i s-a întins pielea şi i s-a tăbăcit fiinţa)
economia cărţii, antologia, după apariţia la o editură moscovită, urma să fie difuzată, în cea mai mare parte, în Rusia, acesta (fragment)
fiind şi scopul – cunoaşterea unui eşantion din poezia română contemporană în Ţara lui Puşkin, Mandelştam, Ahmatovei, Кожа Клары подобно парашютному полотну
Ţvetaevei, a lui Pasternak şi atâtor alţi mari poeţi. Grila fiind с радужными разводами
cifra 13, cu 1 poet rus, doi poeţi basarabeni şi 10 poeţi români, её тело уже не имеет определённой формы
includerea în antologie a depins, în primul rînd, de valoare şi обозначаются лишь груди
prezenţa în viaţa literară a poeţilor. Nichita Danilov, Liviu Ioan два румяных клубка
Stoiciu, Marta Petreu, Adrian Alui Gheorghe, Liviu Georgescu, вздрагивающие от молока
Gellu Dorian, Lucian Vasiliu, George Vulturescu, Cassian Ma- капающего лениво на разрисованный асфальт
ria Spiridon şi Lucian Alecsa sunt cei zece poeţi din România, где дескать она отражалась
reprezentînd nu atît o arie largă geografică ci, în primul rînd, o в преддверии менопаузы
diversitate stilistică relevantă. Leo Butnaru şi Vasile Gîrneţ sunt
poeţi prezenţi atît în spaţiul basarabean cît şi în cel românesc. Приходит балбес Адольф и вдувает
Iar colegul Chiril Covalgi e poetul rus, care a tradus mult din героин ей прямо в душу
пузырь величиной с дирижабль
poezia română în spaţiul rusesc.
Astfel antologia, apărînd la o editură moscovită, poate fi consi- наполняя ее циррозные лёгкие
derată un rezultat al întîlnirilor organizate de Uniunea Scriito- заражая её вирусами меланхолии
rilor din România la Neptun şi un gest de promovare în grup, С одного конца дырявят ей тело
cu iniţiativă privată, a poeziei româneşti în afara graniţelor ţării. шипящее как от раскалённого железа
с запахом жжёной тряпки
кишки торопливо сжимаются в матрице плоти
чуть не придавив её душу
Идея настоящей книжки родилась на очередном (2009 г.) скулящую с перепугу в тесном и душном углу
Международном Фестивале Дни и ночи литературы по
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Её охватывает раскачка любви
и желание спрятать Адольфа
может в последний раз
в складках слов
рвущихся нецензурно из мозгов
пораженных 5000-ми вольт
В экстазе её женские формы
сразу оживают
кровь приливает к сексу
румянит ее лицо и губы
пробуждая дикие удовольствия в каждой клеточке

Адриан АЛУЙ ГЕОРГЕ / Adrian ALUI GHEORGHE
СЛАВА МИЛОСТИ
(Gloria milei)

Я любил ногу когда не знал что она
нога и
кожу рук любил
когда
не знал что значит увядший лист
кактуса,
любил я сердце, Господи!, прыгающее
паралитиком в рёбрах
лягушкой
тронутой током от двух корешков
мяты
от двух ниточек музыки
я прикусил язык и понял что он хорош
я проглотил свои слёзы
похожие на зёрна глаз
крылья глаз столь тяжелые что тонули
сразу в артериях по котором текут днем и ночью
иллюзии в мир
и тогда я встретил первого человека
видение
вроде солнца всходящего утром из песков
и стряхивающее цветные ленточки из волос
после того как совокупилось
со всеми животными
лукавое как пирамиды
пиманивающие смерть своими тайнами
и я ему крикнул:
Слава милости!
я крикнул: как в крови связываешь два созвездия
с этими проволочными венами?
как выкликаешь дождь
если знаешь только имя
червивой воды в лунной горсти?
Как зовётся дерево?
Дерево!
Как зовётся трава?
Трава!
Как зовётся вода?
Вода!
Как зовётся вино?
Вино!
Как зовётся рука?
Рука!
Как зовётся рот?
Рот!
( И позже, среди зверья
насытившегося кучей клочков мяса
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способного объяснить почему хрупкое отчаяние столь
пагубно:)
Как зовётся жизнь?
Трамвай!
Как зовётся смерть?
Трамвай!
Как зовётся любовь?
Трамвай!
Как зовётся время?
Трамвай!
Как зовётся забвение?
Как зовётся смех?
Трамвай!
Лааадно! Подытожим. Как зовётся зуб?
Хлеб!
Как зовётся печаль?
Серьга!
Как зовётся судьба?
Пленник
Как зовётся человек за собой влекущий пустыню?
Луна!
А тот у кого ни пуговицы на теле?
Знамя!
А тот кто уходит?
Рыбак!
Слава милости слава милости слава милости
Sic transit противный как проснувшийся глагол
как белесая паста
где плавает алмаз
не сверкнувший ни разу ради истины
с тех пор как слова стали употребляться
вместо хлеба и руки креста
никого не обнимали
молитва
обретает форму тела
в конце ее они знают:
вся жизнь тебе дана чтобы перерезать лебеди горло.
Слава милости слава милости слава милости
если ничем не рискуешь можешь выиграть
на ярмарочном колесе удачи
эту лапчатую лампу
этот полдень с залитым подвалом
этого демона на которого сядешь
и поедешь на рынок
очень важно не спрашивать почему
у провидения короткие руки
как у ребёнка, слышу как стучит возбужденно
на пороге песни, которую методично режет
крыло бабочки
вся вселенная в ломтях ломтях
труден первый разрез
крыло скрывается с каждой раной
становится столь тонким что исчезает
в разрезе
повторяющемся без конца
Слава милости слава милости слава милости
секунды с шрамами бросаю прекрасному
чтобы меня пропустило
око за зуб
смерть за звездные ночи пухлые от бессмертия
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зуб
за слёзы по которым скользит дух
и плоть мою бросаю прекрасному
отрываю ее кусок за куском от костей
кости даже ломаю
и выставляю их утром
на дороге приманивать и сказать, только сказать
только
достоин ли я того что растрачиваю
если вдруг суставы снов
так затвердеют
что пребуду замерев между двумя мирами
как Бог
застрявший в нитях хулы
среди окон плюющихся
всеми живыми красками
всеми словами мёртвыми.

Лео БУТНАРУ / Leo BUTNARU

КОГДА ОТЧАСТИ ПОБЕЖДЕННЫЙ…
(Când parţial învins...)
Когда в моей юности что-то имелось
от упорного беспокойства богов
к тридцати годам когда хмурый
и отчасти побежденный я
расставался с прошлым
чтобы не оказаться во власти обморока скуки
я сказал себе:
„Если действительность столь двусмысленна
что говорить о мечтах твоих если
жизнь сама столь смутна
что еще можно добавить о самоубийстве?..
Столько бестолочи
в общей философии отчасти побежденных…”
Твердил я себе так
что ни разу не пожаловал в гости апостол сплина
а всегда заявлялся апостол эстетики как
недоумение. „Какую тебе дали зарплату?” допрашивал.
«Тебе что за дело?» я отвечал
ради негласного продолжения каких-то стихов
о познании молодости жизни и смерти
за гранью безконцепных концепций и слов
за гранью поэзии…
И был
я говорил вам
к тридцати годам отчасти побеждён
но с всё же
с верой
в свою трепещущую звезду
высокого беспокойства.

Лучиан ВАСИЛИУ / Lucian VASILIU

КРЫСА БОСХ
(Şobolanul bosch)

За отсутствие на вечерней Поверке
я осуждён на три караульных ночи.
ПРИКАЗ:
не пускать крысу Босх!
Пускаю.
Грызёт мои кандалы:
Грыз! Грыз! Грыз!
Дезертирую.
Проношусь над
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крышами
городами
империями
Кораблекрушения напоминают
о других кораблекрушениях
Пленные
о других пленных
Кандалы
о других
кандалах
Я возвращен в карцер.
ПРИКАЗ:
не пускать крысу Босх!
Грыз! Грыз! Грыз!

Джеордже ВУЛТУРЕСКУ /
George VUTLRURESCU

ДНЕВНИК ДЕКАДЕНТА (2)
(Jurnal decadei (2))

27 апреля. Вечер
1
Мучаюсь довести это сравнение до нелепого:
трактир и гора.
Это стадия личинки, соболей серости,
трактирного отстоя. Готов ли ты принять за свой стол
другого?
Трансендентное передается лишь через посредников.
Пощады тому кто воспользуется
опасным абсентом как методом воззрения,
он будет проклят больше, чем трактирщик
наливающий воду в вино
II
Дед Аким:
«…порой хочу быть тем кто входит,
и тем кто выходит, потаскухой и солдатом, неудачником
и монашкой, врачом и больным, вроде как
пастух у Пессоа хотел быть всем стадом…
Вижу как я вошёл впервые:
чистый как ангел. Дальше все смутно.
Хотел бы стать для них ангелом из трактира – стражем
той смеси в стаканах: кто-то должен
посвятить их в колдовство дрожжей.
Между пьяницей и визионером тонкая черта
которая делит живущего, фанта с которой
может блеснуть божественное или может
вырваться адская смола…»

Василе ГЫРНЕЦ / Vasile GÂRNEŢ

ПРИХОДИТ И ГОВОРИТ
(Vine şi spune)

персонаж Кларисса возвращается ночью
когда свет преувеличивает краски
у нее зелёные глаза и алые губы
руки вместе в простом жесте
и это прибавляет ей еще больше грации
но я молчу, никак не комментирую
разглядывает меня и говорит: как ты живёшь/
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в тёмном пустом и печальном доме/
придумываешь себе страдания/ записного
меланхолика/больного от литературного яда/отмечаешь
ежедневную будничность/ и радуешься
своим редкостным образам…»
говорит словно в отместку
держит свою обычную речь – иронично
мягко и покровительственно одновременно…
свет от бирюзового абажура, повторяю,
преувеличивал краски
«живёшь уютом иллюзий» говорит
когда часы городской башни накрывают
своей мелодией ее голос, столь красиво
произносящий истину

Никита ДАНИЛОВ / Nichita DANILOV

ПOЛE ПEПЛA
(Câmp de cenuşă)

Бpocaю игpaльныe кocти на тeло жeщины
и проигрываю. И с того ee тeлo
пoкpывaeтcя медленно пeплoм.
Oнa глядит нa мeня и плaчeт.
Зaкpывaeт лицo pyкaми и плaчeт.
Чyвcтвyю кaк пoднимaeтcя и oпycкaeтcя ее гpyдь
в тяжелом и вязком воздухе.
Cлышy глyбoкий стон
сдувающий пeпeл.
Oнa cтoит пepeдo мнoй и плaчeт.
Cмoтpю на чepныe пышные вoлocы,
пoкpывaющиe всё пoлe.
Чyвcтвyю ее мoлoдoe ycтaлoe тeлo,
coтpяcaющееся oт плaчa
и стряхивающее пeпeл.
Бpocaю игpaльныe кocти на тeло жeнщины,
oнa глядит нa мeня и плaчeт.

Ливиу ДЖЕОРДЖЕСКУ / Liviu GEORGESCU

СВЕРХУ
(De sus)

Сверху смотрю, из окна, как румяная девушка
разбивает косточки фруктов,
бросает сердцевину в воду.
Расправляет лепестки и отрывает их, бросает
в воду.
Как ненужные лодочки. Как лишний пурпур,
стайки бегущие тонкой зарёю.
Сверху смотрю на девушку с сундуком приданого.
Тащит его за собой на берег, открывает.
достаёт непонятные вещи. Разворачивает, отряхивают,
бросает в воду.
Стоит и плачет на ледяном берегу. Ледяные ягоды
отделяются от зелёных глаз, из вязкого воздуха.
Падают и разбиваются.
Бабочки взмывают к небу. Несут с собой горячую мольбу.

Джеллу ДОРИАН /Gellu DORIAN

ПРОБУЖДЕНИЕ
(Trezirea)

Кольца дыма над святыми
попирающими небо ногами
кабак – рояль на котором играют все –
струйка пыли
земля оседает в одеждах Бога
и оттуда ее никто не отряхивает,
вьюга всего лишь мамина добрая ладонь
на щеке ребенка, спасенного из-под обломков –
все знают что после пробуждения,
в мире будет грустней,
пилы вырежут из их перепонок мраморные плиты,
из жвачек возведут стены, выбрасывающие ледяные
языки пламени
остатки дня уложат в доски
штабелями под облаками
где женщины отбеливают крылья ангелов
как наволочки на которых преклонят усталые головы
словно свадьбу после трёх суток –
да будет сон спокойным и рядом кабак,
ясное небо, яснейшее,
и вино, не вода…

Марта ПЕТРЕУ / Marta PETREU

ЧИСТЫЙ РАЗУМ
(Raţiunea pură)

Я сжалась в себе как зверь в засаде
Ого. Никто не смотрит мне глаза в глаза
никто меня не касается
зверь моего тела сжимается скулит
Никого вокруг
никто не слушает никто не посягает
Хочу быть услышанной. Хочу быть. Хочу орать:
искусным приёмом
чистый разум
мне рот затыкает платком
Критика разума Недруг вопрошает:
Зачем Господь ты сотворил нас мужчиной и женщиной
зачем разрезал сферу ту планету горячей плоти
Нет ответа. Зверь моего тела
даёт побить себя каменьями
Точными умелыми приёмами
чистый разум
ежедневно мне рот затыкает платком

Кассиан Мария СПИРИДОН
/ Casisan Mari SPIRIDON

ПОЭМА КОНСТАТАЦИИ
(Poem de constatare)
Мало нужно человеку
и немного времени.
Эдвард Юнг

это ногти будут расти
и после моей смерти
эти волосы будут удлиняться
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еще долго
/после того как тело
перестанет числиться среди живых
стол и стул/ все книги
/ которые руки листали/
будут также в наличии
даже когда давно
я буду исчезнувшим
блюдечко/ кофейная чашка/
после столь долгой службы/
найдут другого хозяина
или их жадно проглотит/ забвение
а те несколько трубок/
по которым гулял мой дымок/ обманщик
пребудут послушно/ в коробке
с оружием вышедшим из употребления
без/ во веки/ надежды на будущие бои

Ливиу Иоан СТОЙЧИУ / Liviu Ioan STOICIU

ЭТО МУЧЕНИЕ
(E un chin)

şi Republica Moldova, fiind distins cu medalii guvernamentale
ale acestor ţări, precum şi cu premiile „Est-Vest” şi „Ovidius”.
NUMĂRĂTOARE INVERSĂ
Viaţa mea începuse cu moarte.
Era război mondial.
Din primii ani priveam lumea cu ochii unui mic bătrânel
ce-a cunoscut judecata de apoi.
După care, pe durata a multor decenii lungi
eu, ca un burete, am fost afundat în timpurile stagnării
şi totuşi războiul rămăsese în urmă
şi încetul cu-ncetul mă eliberam de moarte şi bătrâneţe.
Acum, în fine, am întinerit categoric –
a venit libertatea, imensităţi pentru gânduri şi simţăminte
dar, ghinion, – deja e pe terminate numărătoarea inversă
se apropie momentul zero...
Aşa şi nu voi fi lăsat să mă joc liniştit cu cubuleţele...
* * *
Vârsta poporului...
În copilărie sufletul, firea sa – ca firele de iarbă
pe care calcă oricine cui nu-i este lene,
pe care se tolăneşte oricine vrea –

кто еще вспомнит что я здесь? Мать и
отец умерли, другие не знают, если спросить их,
даже если родня, они про это
iată şi de la Marx cel povarnic
слыхом не слыхали. Придётся
a rămas loc deformat – anume aici el a şi stat, –
каждый день извиняться что сею
путаницу? Извиняться что беспокою своим присутствием,
abia-abia firile ierbii de s-au mai îndreptat...
вызываю неприязнь, нервирую. У меня ритм
*
* *
неверных вибраций? Моя изоляция
то растёт до Холма Митрополии, то
сжимается. Дурная бесформенная,
не сегодня-завтра охватит весь
Бухарест, потом всю страну – пока опять не уменьшится
в объеме и сможет уместиться
в яме на кладбище
где-то в сторонке. Меня тревожит только неверность
вообще, и то что я
не в силах утешить скорбящих. К тому же не силах
и себя утешить…

Haimanale, profeţi, mincinoşi, feţe-feţe...
Ţara mea, zidărie ciudată.
Gară-n primăvară. Orar, şuierul trenului.
Dar şinele s-au dus cu zăpada odată...
Ţara mea, sală de aşteptare,
Fundătură-n mijlocul pământului.
* * *
cele mai importante evenimente
se întâmplă fără public,
fără suporteri, fără gură-cască

Мне трудно продолжать и что толку? Напрасная мука.
Пожалуй, и мне ни к чему.
И тем не менее бьюсь чтобы остаться на плаву –
Hristos a înviat
втиснутый какой я есть в самого себя
многослойно и плотно. Вдобавок даже
* * *
с некоторых пор, наивный, живу
с чувством что я принадлежу к огромному беспрерывному – Doamne, ascultă-mi spovada!
– Ascult, – spus-a Domnul Dumnezeu.
электромагнитному току…
Перевёл с румынского
Кирилл КОВАЛЬДЖИ

Кирилл КОВАЛЬДЖИ / Chiril COVALGI

(Federaţia Rusă)
Născut în anul 1930 în satul basarabean Taşlâc, România, astăzi aflat în componenţa Ucrainei. Şcoala primară şi trei clase de
liceu le face în limba română, după care îşi continuă studiile în
limba rusă. A urmat cursurile Institurului de literatură „Gorki”
din Moscova, oraş în care locuieşte până în prezent. Ca poet rus
a debutat în anul 1947, prima sa carte, „Încercarea”, fiindu-i editată la Chişinău. Autor al cinciprezece volume de poezie, nuvele
şi a romanului „Lumânare în bătaia vântului”. Laureat al premiului „Veneţ” (Cununa) al Uniunii Scriitorilor din Moscova
(2000). Remarcabil traducător din creaţia poeţilor din România
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Noapte. Microfonul Universului
e deja inclus
iar eu ce am de spus?
Pare cam mare rezonanţa
iar din infinit parcă ar trage curentul, – dar
la urma urmelor, cine aş fi eu?
Şi-L întrebai pe Dumnezeu:
– Doamne,
Cum e să ţii minte toate cele întâmplate
şi să mai ştii câte au a se întâmpla?
Dumnezeu mi-a răspuns în japoneză
şi eu m-am străduit să-L înţeleg...
În româneşte de Leo BUTNARU
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